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Nanosh�eld® Membrane  - HDPE TILE

Ön tarafı yuvarlak del�kl�, arka yüzey� elyaf donatılı, yüksek yoğunluklu pol�et�lenden 
üret�lm�ş su yalıtım membranı
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UYGULAMA

®Nanosh�eld  Membrane, ön tarafı yuvarlak del�kl�, arka yüzey� elyaf donatılı,yüksek yoğunluklu 
pol�et�lenden üret�lm�ş su yalıtım membranıdır.
Seram�k uygulamaları �ç�n d�zayn ed�lm�ş olan  su yalıtım membranı, negat�f ®Nanosh�eld
yönden gelen nemde buhar basınç dengeley�c� katman,sorunlu zem�nlerde �se ayırıcı tabaka 
olarak �şlev görür. em�n üzer�ne Mastert�le FLX 24 ya da Mastert�le 22 seram�k yapıştırıcısı (3x3 Z
mm veya 4x4 mm) taraklı mala �le çek�l�r. '�n alt kısmındak� pol�prop�len ®Nanosh�eld  Membrane
d o n a t ı , h o m o j e n  v e  t ü m  y ü z e y � n e  t e m a s  e d e c e k  ş e k � l d e   t a m a m e n 
yapıştırılmalıdır.Yapıştırıcıdak� örgü, mekan�k sab�tlemey�  sağlayacaktır.
Seram�k kaplama, doğrudan '�n üzer�ne uygulanır. ® ®Nanosh�eld  Membrane Nanosh�eld  

®Membrane' Nanosh�eld   ın da�resel kabarcıklarındak� seram�k yapıştırıcısına montajlanır. 
Membrane üzer�ne sıva veya şap g�b� kaplama malzemeler� de uygulanab�l�r.
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 ÖZELLİKLER

a) Ayırma
®Nanosh�eld  Membrane, kaplama ve  zem�n arasında ayırıcı vaz�fe görür.Böylece seram�k 

kaplama ve zem�n arasındak� çeş�tl� şek�l değ�ş�kl�ğ�ne neden olan ger�l�mler ortadan 
kalkar. Ayrıca zem�ndek� kılcal çatlakların seram�k kaplamaya taşınması önlen�r.

b) Su yalıtımı
®Nanosh�eld  Membrane, büyük ölçüde su buharı d�füzyonunu engelleyen,su geç�r�ms�z 

pol�et�len b�r tabakadır. Yapı elemanları veya duvar b�rleş�mler� bağlantıları doğru 
uygulandığında,  �le basınçlı olmayan suya karşı yalıtım sağlanır.®Nanosh�eld  Membrane

, zem�n konstrüks�yonunu, nüfuz eden rutubet neden�yle meydana ®Nanosh�eld  Membrane
geleb�lecek hasarlara veya agres�f maddelere karşı korur. 

c) Buhar basıncı dengeleme
®Nanosh�eld  Membrane'�n altındak� b�rb�r�ne bağlı ızgara kanallar, alt tabakadak� rutubet�n 

buharlaşmasını ve böylece buhar basıncının ortadan kalkmasını sağlar.
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ÖZELLİKLER

d) Ağırlığın homojen dağıtılması
®Nanosh�eld  Membrane, seram�k kaplama üzer�nde pres yapan, seram�k yapıştırıcısı �le 

doldurulmuş yuvarlak,kabarcıklı zem�n üzer�ndek� ağırlığı doğrudan yer altına aktarır. Bu 
nedenle  üzer�ne döşenm�ş seram�k kaplamalar yüke dayanıklıdır.  ®Nanosh�eld  Membrane
   
Yükün ağır olduğu alanlarda, seram�kler�n, tamamen yüzeye gömülü olması gerek�r. 

®Nanosh�eld  Membrane temas kaplamasının, toplam alanın ortalama %50's�n� kaplamış olması 
gerek�r. Bu durum, büyük yük olan noktalarda gerekl� basınç dayanımının azalmasına neden 
olur. Seram�k ebatları m�n. 5x5 cm büyüklüğünde olmalıdır.
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