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weber.dry 706 (Plastikol UDM 1)
Polimer modifiye bitüm kauçuk esasl› su yal›t›m malzemesi
n Tan›m›
Polimer modifiye bitüm kauçuk esasl›, çift komponentli,
yüksek elastik, kal›n su yal›t›m kaplama malzemesi.

n Avantajlar›
• Rahat ve h›zl› uygulama k›vam›.
• Tüm mineral yüzeylere uygulanabilme özelli¤i.
• Yekpare bir yal›t›m katman› oluﬂturma.
• Yüzeye mükemmel aderans.
• Çevreyle dost, solventsiz ve asbest lifsiz içerik.

• weber.dry 706 uygulanm›ﬂ yüzeyler maksimum 3 gün
içerisinde kapat›larak d›ﬂ ﬂartlara karﬂ› korunmaya
al›nmal›d›r.
• weber.dry 706 uygulanm›ﬂ yüzeyler min 3 gün dona karﬂ›
korunmal› ve UV dayan›ml› bir malzeme olmad›¤›ndan
kuruma süresi sonras›nda üzeri uygun bir malzeme ile
kapat›lmal›d›r.
• weber.dry 706 uygulanm›ﬂ temel perde duvarlar› üzerine
koruma uygulamas› yap›lmadan toprak dolgusu
yap›lmamal›d›r.
• Yatayda yap›lacak ürün uygulamas› sonras›nda bir sonraki
iﬂleme geçmeden önce tüm yüzeye polietilen örtü
serilmelidir.
• Terasta yap›lacak weber.dry 706 uygulamas›, ters çat›
detay› (su yal›t›m katman› üzerine ›s› yal›t›m katman›
uygulamas›) ile çözülmelidir.
• Uygulama sonras›nda kullan›lan tüm aletler uygulamadan
hemen sonra su ile y›kanmal›d›r. Kurumuﬂ kal›nt›lar tiner
yard›m›yla temizlenmelidir.
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n Uygulama alan›

•Tüm yap›lar›n temel, perde duvarlar, ›slak mekanlar,
balkonlar ve teraslar›nda, yeralt› otoparklar›n›n üzerinde
ve bahçe teraslar›nda zemin rutubetine, s›z›nt› suyuna,
geçici ve sürekli su bas›nc›na karﬂ› yal›t›m malzemesi olarak
kullan›l›r.

n Uygulama yüzeyleri

• Brüt beton,
• Çimento bazl› s›valar ve ﬂaplar,
• Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›ﬂ›n›z.

nUygulama s›n›r›

• Metal yüzeylerde uygulanmaz.

n Uygulama özellikleri

• Kullan›labilme süresi: 60 dak.
• Kuruma süresi: min 3 gün
• Toprak dolgusu için beklenilmesi gereken süre: min 3 gün.

n Performans

• Renk: Siyah
• Kar›ﬂ›m yo¤unlu¤u: yaklaﬂ›k 1,1 kg/lt
• Kuru kal›nt› oran›: hacmen yaklaﬂ›k % 72
• Yumuﬂama noktas›: yaklaﬂ›k +80 °C

n Yüzey haz›rl›¤›

• Yüzey yap›ﬂmay› engelleyici kal›p ya¤›, çimento art›¤› vb.
kal›nt›lardan ve gevﬂek parçalardan ar›nd›r›lm›ﬂ, temiz,
düzgün, sa¤lam ve dona maruz kalmam›ﬂ olmal›d›r.
• ‹ç köﬂeler weber.rep MA 200; h›zl› uygulama veya sülfat
dayan›m› istenen durumlarda ise weber.rep HKS ile
pahlanarak, d›ﬂ köﬂeler ise mekanik yöntemlerle t›raﬂlanarak
yuvarlat›lmal›d›r.
• Yüzeyler 1/5 (weber.dry 706 bitüm komponent / su)
oran›nda inceltilmiﬂ weber.dry 706 bitüm komponent ile
astarlanmal›d›r.
• Çok gözenekli, bozuk veya delikli yüzeylere, hava kabarc›¤›
oluﬂumunu engellemek ve/veya yüzeyi düzeltmek amac›yla
weber.dry 706 ile s›y›rma kat uygulamas› yap›lmal›d›r.
• 5 mm’den derin yüzey boﬂluklar› weber.rep MA 200 veya
weber.rep HKS ile tesviye edilmelidir.

n Uygulama ﬂartlar›

n Referans standartlar›
• CE

nUyar›lar ve öneriler
• Kar›ﬂ›m sadece ürünün kendi s›v› ve toz komponentleri ile
yap›lmal›, kesinlikle su ilave edilmemelidir.
• Kesinlikle yabanc› malzemeler ilave edilmemelidir.
• Sprey ile yap›lan uygulamalarda makina tesisat› içerisindeki
ürünün priz almadan temizlenmesine dikkat edilmelidir.
• Uygulama yüzeylerindeki dilatasyon derzleri
weber.dry 706 ile kapat›lmamal›, bu noktalarda yal›t›m›n
devaml›l›¤› weber superflex dilatasyon yal›t›m bantlar›
ile sa¤lanmal›d›r.

• Ortam s›cakl›¤›: + 5 °C ile + 30 °C aras›.
• Çok s›cak havalarda uygulama yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
• Donmuﬂ veya don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamal›d›r.

n Uygulama
• weber.dry 706, 24 kg’l›k s›v› komponente 8 kg toz
komponent eklenip düﬂük devirli bir mikser yard›m›yla
topaks›z, homojen bir k›vama ulaﬂ›ncaya kadar
kar›ﬂt›r›lmal›d›r.
• weber.dry 706, f›rça yard›m›yla tüm yüzeye 2 kat halinde
uygulanmal›d›r. Toplam uygulama kal›nl›¤› uygulaman›n
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yap›ld›¤› alan ve yal›t›m katman›n›n maruz kalaca¤› su
bas›nc›na göre belirlenmelidir. (Lütfen tüketim tablosuna
bak›n›z)
• ‹kinci kat uygulamas›na, uygulama birinci kata zarar
vermeyecek kadar kurudu¤unda geçilmelidir.
• Geçici ve sürekli su bas›nc›na maruz alanlarda, 4 mm
uygulama kal›nl›¤›n› sa¤layabilmek için, 1. kat
weber.dry 706 uygulamas› sonras›nda tüm yüzeye alkali
dayan›ml› cam elyaf donat› filesi yerleﬂtirilmeli ve 2. kat
weber.dry 706 uygulamas› fileyi tamamen kapatacak
ﬂekilde yap›lmal›d›r.

n Tüketim
Kullanım alan›

Min. uygulama kal›nl›¤›
(kuru film)

Zemin nemine maruz alanlar
2 mm
alanlar (birikme yapmayan
zemin suları)
Geçici süreli bas›ncl› suya
3 mm
(cam elyaf donat› filesi ile)
karﬂ› yal›t›m
Sürekli bas›nçl› suya maruz
alanlar (yeralt› suyu)

4 mm
(cam elyaf donat› filesi ile)

Min. tüketim
3 kg/m2
4,5 kg/m2
6 kg/m2
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n Ambalaj

Net 32 kg’l›k kombi plastik kova (24 kg s›v› + 8 kg toz).

n Uygulama aletleri
El mikseri, f›rça, mala.

n Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajlar›n a¤z›n›n
aç›lmamas› halinde üretim tarihinden itibaren 12 ayd›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalaj›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
Ambalajlar dondan korunmal›d›r.

‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düﬂük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›ﬂ›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama ﬂartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluﬂabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.ﬁ. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.ﬁ.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpaﬂa • ‹zmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr
Çözüm hatt›: 444 6 990
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