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TEKNİK DATA FORMU
EPDM

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere 
bağlı olarak değişebilir.

TEKNİK DATA

EPDM Silikonu
EPDM membranların çeşitli gözeneksiz yapı malzemelerine 
sorunsuz yapıştırılmasını sağlayan yüksek performanslı bir 
yapıştırıcı sızdırmazlık ürünüdür.

• Esnektir ve çok kuvvetli yapışır.
• Hacim kaybına uğramaz.
• EPDM membran uygulamalında yüksek performanslıdır.
• UV dayanımı yüksektir.
• Dik yüzeylerde akma yapmaz.

ÖZELLİKLER

Nötral-Oxim

Tiksotropik

Nem ile Kürlenme

20 dk

2,00-3,00 mm/gün

35 ± 5 Shore A

1,45 g/ml +/- 0,02

-60°C +180°C arası

70 %"}">> 70 %

0,25 N/mm2"}">> 0,25 N/mm2

%450"}">> %450

5°C ve +40°C arasında

Baz

Kıvam

Kurutma Sistemi

Yapışmazlık Süresi

Doku oluşumu (20°C/%65 bağıl nem)

Sertlik (DIN 53505)

Yoğunluk

Sıcaklık dayanımı (tamamen kuru)

Esnek geri dönme (ISO 7389)

Elastisite Modülü %100 (DIN 53504) 

Kopma anındaki uzama (DIN 53504)

Servis Sıcaklığı

• Dış cephe uygulamalarında sızdırmazlık için kullanılan EPDM mebranların 
yapıştırılmasında
• EPDM membranların gözeneksiz yapı malzemelerine yapıştırılmasında
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TEKNİK DATA FORMU
EPDM

PAKETLEME (Hacim)

600 ml (12'li koli)

RENK

RAF ÖMRÜ

5 °C - 25 °C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında, 
açılmamış ambalajında en az 12 ay

Siyah

NOTLAR

• Granit ve mermer gibi gözenekli yüzeyler üzerinde uygulanması tavsiye 
edilmez.
• Akvaryumlar için uygun değildir.

• Silikon ile temas edecek yüzeyler temiz ve kuru olmalı; yağ, pas ve gevşek 
parçalar içermemelidir. 
• Yüzeylerde daha önce uygulanmış silikon varsa, mekanik yöntemlerle 
çıkarılmalıdır. 
• Gözeneksiz yüzeyler uygun bir solvent ile temizlenmeli, yüzeye uygulanan 
solvent buharlaşmasına imkan verilmeden yüzeyden silinmelidir. 
• Uygulama derzlerinin etrafında maskeleme bandı çekilmesi yalnız derz 
etrafına silikon bulaşmasına engel olmaz, ayrıca daha hizalı bir uygulama 
imkanı verir. Çekilen maskeleme bandı uygulama sonrası hemen 
çıkarılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

DERZ TASARIMI

Derz genişliği 6-20 mm arasında olması gerekir. Uygulanacak silikonun 
derinliği genişlik ebatına bağlıdır. 12 mm' ye kadar olan genişliklerde 6 mm 
derinliğinde silikon uygulayınız. Daha geniş derzlerde silikonun derinliği, 
genişliğinin tabaca yarısı olmalıdır.
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