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KÖSTER! Polyflex 2K     
 

Kauçuk - bitüm esaslı, iki bile!enli su yalıtımı ürünü 
 

!
 
Genel Bilgi: 
 
 

KÖSTER Polyflex 2K kauçuk - bitüm esaslı su 
yalıtımı ürünüdür. "ki bile!enli olup, sıvı 
bile!en elyaf katkılı kauçuk-bitüm 
emülsiyonundan ve toz bile!en kimyasal 
katkılar ile zenginle!tirilmi! çimento esaslı toz 
bile!enden olu!maktadır.  
 
Kuruduktan sonra eksiz-mütemadi ve elastik 
bir yalıtım katmanı olu!turarak bina 
temellerini su ve suyun zararlı etkilerine kar!ı 
etkin bir !ekilde korur.  
 
Sürülerek veya uygun ekipman ile 
püskürtülerek uygulanan KÖSTER Polyflex 2K 
özellikle perde duvar ve istinat duvarı gibi 
toprak altında kalan betonarme yapıların su 
yalıtımında ba!arı ile kullanılır. Kuruduktan 
sonra toprak altında bulunan mikroorganizma 
ve agresif yeraltı sularından etkilenmez.  
 
Radon gazı geçirimsizdir, bu sayede toprak 
altında kalan bodrum kat ve otopark 
alanlarında radon gazı birikiminin önüne 
geçerek sa#lıklı ya!am mekanları 
olu!turulmasına imkan tanır.  
 
KÖSTER Polyflex 2K kuru ve hafif nemli, emici 
ve emici olmayan pek çok yüzeye kuvvetle 
yapı!ır, zamanla ayrılma veya kabarma 
yapmaz, kalıcı olarak elastiktir.  
 
Kullanım Alanları: 
 
•! Brüt beton ve sıvanmı! tu#la-gazbeton-

briket–beton yüzeylerine uygulanır.  
 
Örne#in; 
 
•! Bina temellerinin su yalıtımında, 
•! Perde duvar ve istinat duvarlarının 

izolasyonunda,  
•! Yer altı otopark dö!emelerinin su 

yalıtımında,  
•! Islak mekanların su yalıtımında, 

 
•! Eski bitümlü membran, zift, asfalt, ziftli 

ka#ıt gibi yalıtımların tamiratında, 
•! Toprak altında ve üstünde, yatayda ve 

dü!eyde kullanılır.  
 

 
 
Teknik Veriler: 
 
Uygulama için yüzey sıcaklı#ı  + 5 0C ile +30 0C arasında 
 
Uygulama için ortam sıcaklı#ı  + 5 0C ile +30 0C arasında 
 
Karı!tırma süresi  (homojen kıvam)                1 – 3 dakika 
 
Karı!ımın yo#unlu#u takr. 1,09 – 1,10 g/cm3 

 
Sıcaklık dayanımı takr. 70 0C 
 
Elastikiyet takr. %75-80 
 
Kür süresi (20 0C) min. 3 gün 
 
Radon gazı geçirimi geçirimsiz 
 
Kap ömrü             takr. 30 – 40  dakika 
 
Katı madde oranı %73 
 
Avantajları: 
 
•! Uygulaması kolay ve süratlidir, i!çilikten 

tasarruf sa#lar, bekleme süresi azalır.  
 
 

•! Cam elyaf file ile takviye edilerek mekanik 
özellikleri arttırılabilir. Aynı zamanda 
homojen katman kalınlı#ı kontrolü 
sa#lanabilir.  
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•! Elastikiyeti, çatlak köprüleme kapasitesi 
ve kalınlı#ı sayesinde kılcal çatlakları 
köprüler ve su sızdırmazlı#ını muhafaza 
eder.  

 
•! Boru geçi!i, havalandırma ve aydınlatma 

menfezleri gibi zor alanlarda kolay ve 
ba!arılı detay çözümlerine imkan tanır.  

 
•! Uygulaması son derece kolaydır, 

sürülebilir fakat akmaz kıvama sahiptir, bu 
özelli#i sayesinde yatay ve dü!ey 
uygulamalarda, zemin-duvar ve 
tavanlarda kolaylıkla uygulanabilir, i!çilik 
ve zamandan tasarruf sa#lar.  

 

 

 
 
Kullanım !ekli: 
 
Yüzey Hazırlı#ı: 
 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya hafif 
nemli olabilir. Islak ve donmu! yüzeylere 
uygulama yapılmaz. Negatif taraftan su ve su 
buharı basıncı veya tuz kusması gözlenen 
alanlarda uygulama yapılmamalıdır.  
 
Yüzeyler temiz, sa#lam, ta!ıyıcı ve serbest 
parçacıklardan arındırılmı! olmalıdır. Ya#, 
gres, kir, boya, çimento !erbeti, pas, kalıp 
ya#ı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak 
tabakalar uygulamadan önce tam olarak 
temizlenmelidir. Çok parlak ve pürüzsüz 
yüzeylerde uygulamadan önce pürüzlendirme 
yapılması gerekebilir.  
 
Segregasyonlar: Uygulama yapılacak 
yüzeyler çukur, kırık, segregasyon, kalıp 
hatası, çatlak içermemeli, düzgün olmalı ve 
tozumamalıdır. Bu tür hatalar uygulamadan 
önce KÖSTER Repamor ve KÖSTER Latex 

karı!ımından olu!an tamir harcı ile 
düzeltilmelidir. 
 
Dilatasyonlar: Dilatasyonlar KÖSTER Flex 
Band ile elastik !ekilde yalıtılmalıdır.  
 
Gözenekli kalıp yüzeyleri: Çok gözenekli ve 
delikli yüzeylerde (folyolu plywood kalıp veya 
sac kalıp kullanılan beton yüzeylerinde vb), 
KÖSTER Polyflex 2K ile sıyırtma astar çekilerek 
gözenekler doldurulur ve tam olarak kuruması 
beklenir (aksi durumda gözeneklerde hapsolan 
nem buharla!arak kabarmalara sebep 
olabilmektedir). Bu amaçla KÖSTER Polyflex 
2K yüzeyde tabaka te!kil etmeden sadece 
gözenekleri dolduracak !ekilde 
uygulanmalıdır. Alternatif olarak yüzeylere 
KÖSTER NB Sistem veya KÖSTER 2K Flex gibi 
çimento esaslı bir su yalıtımı ürünü veya 
KÖSTER Repamor INCE gibi ince agregalı bir 
tamir harcı ile uygulanarak gözenekler 
tıkanabilir. Her ko!ul altında uygulanan 
ürünün tam olarak kuruması beklenmelidir.  
 
Pah olu"turulması: Duvar – taban birle!im 
yerleri uygulamadan 24 saat önce KÖSTER 
Repamor tamir harcı ile balık sırtı pah 
olu!turacak !ekilde yuvarlatılmalıdır.  
 
Tij delikleri: Tij deliklerinin içindeki plastik 
boru/plastik parçalar çıkartılmalı ve deli#in 
dı!a bakan kısmı mekanik yöntemler ile konik 
!ekilde kırılarak derinle!tirilmelidir. Daha 
sonra yüzey su ile yıkanarak temizlenmeli ve 
nemli halde iken KÖSTER Repamor tamir harcı 
ile derinli#inin yarısına kadar (en az 10cm) 
doldurulmalıdır. 30-45 dakika bekleme 
süresini takiben perde duvar yüzeylerindeki 
harç sünger veya mala ile düzeltilmeli ve perde 
duvar yüzeyi ile hemzemin hale getirilmelidir.  
 
So#uk derzler: Temel ve perde duvar 
birle!im noktalarında (perde duvar imal 
edilmeden önce) KÖSTER Quellband 2520 (su 
ile temas halinde !i!en bant) uygulaması 
yapılması tavsiye edilmektedir.  
 

 
Astar Uygulanması: 
 

"#$$!
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Toz bile!en           8 kg torba 
 
Not: Bile!enler tek olarak satılmaz. 
 

 
!
Depolama: 
 
3 kovadan yüksek istiflemeyiniz.  
 
Kuru ve serin ortamda (+50C üzerindeki 
sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamı! 
olarak depolayınız. Güne!te bırakmayınız ve 
dondan koruyunuz. 6 ay raf ömrü vardır.  
 
Dikkat: 
 
Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. 
Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması 
halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz 
teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen 
bir doktora ba!vurunuz. Çocukların 
ula!amayaca#ı yerde saklayınız. Yutmayınız, 
bo!  ambalajları gıda maddesi ve içme suyu 
depolamak amacı ile kullanmayınız. Bo! 
ambalajları ate!e atmayınız.  
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