
1. Tanımı 
Polimer modifiye bitüm kauçuk esasl›, çi� komponentli, yüksek elas�k, kalın su yalı�m kaplama malzemesi.

2. Teknik Özellikleri
• Renk: Siyah 
• Karışım yoğunluğu : yaklaşık 1,1 kg/lt 
• Kuru kalın� oran›: hacmen yaklaşık % 72 
• Yumuşama noktası: yaklaşık +80 °C

3. Kullanım alanları
Tüm yapıların temel, perde duvarlar, ıslak mekanlar, balkonlar ve teraslarında, yeral� otoparklarının üzerinde ve bahçe teraslarında zemin rutube�ne, sızın� 
suyuna, geçici ve sürekli su basını›na karşı yalı�m malzemesi olarak kullanılır.

4. Uygulama Şekli 
Yüzey yapış�rmayı engelleyici kalıp yağı, çimento ar�ğı vb. kalın�lardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün, sağlam ve dona maruz kalmamış 
olmalıdır.
Yüzeyler 1/5 ( BAUHERZ Wp 400 bitüm komponent /su ) oranında incel�lmiş BAUHERZ Wp 400 bitüm komponent ile astarlanmalıdır.
Çok gözenekli, bozuk veya delikli yüzeylere, hava kabarcığı oluşumunu engellemek ve/veya yüzeyi düzeltmek amacıyla BAUHERZ Wp 400 ile sıyırma kat 
uygulaması yapılmalıdır.
Uygulama
24 kg 'lık sıvı komponente 8 kg toz komponent eklenip düşük devirli bir mikser yardımıyla topaksız, homojen bir kıvama ulaşıncaya kadar karış�rılmalıdır.
Fırça yardımıyla tüm yüzeye 2 kat halinde uygulanmalıdır.Toplam uygulama kalınlığı uygulamanın yapıldığı alan ve yalı�m katmanının maruz kalacağı su basıncına 
göre belirlenmelidir.
İkinci kat uygulamasına, uygulama birinci kata zarar vermeyecek kadar kuruduğunda geçilmelidir.
Geçici ve sürekli su basıncına maruz alanlarda 4 mm uygulama kalınlığı sağlayabilmek için, 1.kat  uygulaması sonrasında tüm yüzeye alkali dayanımlı cam elyaf 
dona� filesi yerleş�rilmeli ve 2. kat  uygulaması fileyi tamamen kapatacak şekilde yapılmalıdır.
Belir�len süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belir�len uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından 
firmamız sorumlu değildir.

5. Paketleme 
Net 32 kg'lık kombi plas�k kova (24 kg sıvı+8 kg toz) 

6. Saklama koşulları 
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajların ağzının açılmaması halinde üre�m tarihinden i�baren 12 aydır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapa�lmalıdır.
Ambalajlar dondan korunmalıdır. 

7. Önemli notlar 
Karışım sadece ürünün kendi sıvı ve toz komponentleri ile yapılmalı, kesinlikle su ilave edilmemelidir.
Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
Sprey ile yapılan uygulamalarda makine tesisa� içerisindeki ürünün priz almadan temizlenmesine dikkat edilmelidir.
Uygulama yüzeylerindeki dilatasyon  kapa�lmamalı, bu noktalarda yalı�mın devamlılığı  yalı�m bantları ile sağlanmalıdır.
BAUHERZ Wp 400 uygulanmış yüzeyler maksimum 3 gün içerisinde kapa�larak dış şartlara karşı korunmaya alınmalıdır.
BAUHERZ Wp 400 uygulanmış yüzeyler min 3 gün dona karşı korunmalı ve UV dayanımlı bir malzeme olmadığından kuruma süreci sonrasında üzeri uygun bir 
malzeme ile kapa�lmalıdır. BAUHERZ Wp 400 uygulanmış temel perde duvarları üzerine koruma uygulaması yapılmadan toprak dolgusu yapılmamalıdır.
Yatayda yapılacak ürün uygulaması sonrasında bir sonraki işleme geçmeden önce tüm yüzeye polie�len örtü serilmelidir.
Sürekli basınçlı suya maruz alanlarda uygulama yapılarak yüzey betonu TS EN 206 gerekliliklerini sağlamalıdır.
Terasta yapılacak BAUHERZ Wp 400 uygulaması, ters ça� detayı (su yalı�m katmanı üzerine ısı yalı�m katmanı uygulaması) ile çözülmelidir.
Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır. Kurumuş kalın�lar �ner yardımıyla temizlenebilir.


