


KULLANIM ALANLARI

Nanosh�eld  yalıtım membranı, ıslak mekanlarda seram�k ve taş kaplamalar altındak� fuga ve 
çatlakların güvenl� b�r şek�lde yalıtımını sağlar. Hem zem�nlerde, hem de duvarlarda kullanılır. 
Özell�kle alçı panolarla oluşturulan duvarlar ve üstündek� seram�ğ� taşıyab�lecek bütün düzgün 
yüzeyler �ç�n uygundur.



UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey taşıyıcı ve kuru olmalı, üstünde toz ve k�r bulunmamalıdır.
Köşelerde kırılmış yerler varsa, önceden tam�r ed�lmel� ve yüzeydek� g�r�nt� çıkıntılar 
düzelt�lmel�d�r. Yüzeyden ayrılmış sıva ve benzer� parçalar kazınmalıdır. Taşıyıcı yüzey üzer�ne, 
4 mm'l�k d�şl� mala �le (yalıtım membranından yaklaşık 10 cm dışarı taşacak şek�lde) BASF 
Mastert�le FLX 22 seram�k yapıştırıcısı sürülür. Önceden gerekl� ölçülerde kes�lm�ş olan yalıtım 
membranı, yaş yapıştırıcı üzer�ne yerleşt�r�l�r ve düzeltme malası �le yüzey düzlen�r. Bu sırada 
Nanosh�eld yalıtım membranı altında kalan d�şl� harç eş�t oranda ez�lmel�d�r. B�r sonrak� 
membran parçası, ucuca gelecek şek�lde veya b�nd�rme yaparak yapıştırılır. Uç uca ekleme 
yapılırsa, ek yer� üstüne 10 cm gen�şl�kte b�r bant kes�lerek sulu harçla yapıştırılır. B�nd�rme �se 
en az 4 cm olmalıdır. Ek yerler�nde ve köşe dönüşlerde Mastert�le WP 668 (Lastogum)  sentet�k 
reç�ne esaslı d�spers�yon yapıştırıcı kullanılması tavs�ye ed�l�r. Kuruduktan sonra seram�k 
döşeme �şlem� yapılab�l�r.



ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLER

Rulo ölçüler�:

· Gen�şl�k:  100 cm  
· Uzunluk:  30 m  

Özell�kler�:

· Yüksek buhar d�füzyon yoğunluğu
· Su geç�rmez
· Yüksek ger�lme d�renc�
· Alkal� dayanımı
· Yüksek dayanım
· Seram�k yapıştırıcıları �le yüksek aderans özell�kl�
· Ç�mento sıvalar �le yüksek aderans özell�kl�



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

· Gen�şl�k: Standart 100 cm  
· Uzunluk: Standart 30 mt  
· Renk: Standart mav� (İsteğe bağlı olarak alternat�f renkler)
· Ağırlık: 240 gr/m²
· Kalınlık: 0,65 mm
· Çekme mukavemet�: 55 N/15 mm [DIN EN ISO 527]
· Kopmada uzama: %65 [DIN EN ISO 527]

· K�myasal Dayanım:
· %20 Potasyum h�droks�t çözelt�s�: Dayanıklı
· %5-6 Etano�k as�t: Dayanıklı
· %3 H�droklor�k as�t: Dayanıklı

· Seram�k yapıştırıcılara yapışma mukavemet�: > 0,30 N/mm²
· Tek komp. Ç�m. esaslı su yalıtım malzemes�ne yapışma mukavemet�: > 0,42 N/mm²
· D�spers�yon yapıştırıcılara yapışma mukavemet�: > 0,62 N/mm²
· Buhar d�füzyon d�renç değer�: 60 m
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