
PÜSKÜRTME 

UYGULAMALARINA ELVERİŞLİ 

SU İZOLASYONU VE 

KORUYUCU ÜRÜN KATALOĞU 



GOODWILL 
ŞİRKETLER GRUBU

Çatı, teras ve temellerde kullanılan;
su yalıtımı ve korozyona dayanıklı 
yüzey kaplamalarında
�novat�f çözümler sunar.



3. Gerek ser� püskürtme ek�pmanlarına gerekse de manuel uygulama aletler�ne elver�şl�  
kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 

4. Farklı çalışma yüzeyler�nde, ayrıca farklı mevs�m ve �kl�m bölgeler�nde 
gen�ş sıcaklık ve nem aralığında kullanılab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r.  

5. M�n�mum �ş gücüyle yüksek çalışma ve uygulama hızı sunmaktadır.  

Tüm ürün portföyümüz GOODWILL

b�l�msel araştırma laboratuarlarında

tasarlanmış olup İstanbul-Tuzla’da

bulunan tes�sler�m�zde üret�lmekted�r.  

Ürünler�m�z�n tamamı sert�fikalıdır. 

Tüm ürünler�m�z Rusya ve Türk�ye’n�n 

kend� alanında uzman �lg�l� kamu 

kurumları tarafından yapılan testlerle;

GOODWILL Üret�m ve Yönet�m

S�stem� Kal�tes� ISO 9001:2015

numaralı uluslararası sert�fikasıyla

tesc�llenm�şt�r.

GOODWILL ürünler�, kullanıldığı yüzeyler� korozyon, küf ve mantar oluşumlarına karşı 

etk�n b�r şek�lde korumaktadır. Tüm ürünler�m�z kara, buza, ultrav�yole ışınların etk�ler�ne 

ve sıcaklık değ�ş�mler�ne karşı dayanıklıdır. Bunun yanında ürünler�m�z farklı �kl�m 

bölgeler� ve çeş�tl� koşullar �ç�n �deal olan ve uygulama yüzey�n�n deformasyonu dah�l 

olmak üzere kaynaklanab�lecek herhang� b�r sızıntı oluşumunu engelleyen mükemmel 

adezyon yoluyla (yüzeye yapışma özell�ğ�) h�çb�r d�k�ş olmadan yapay b�r zar 

oluşturmaktadır.

1. Kısa ömürlü b�leşenler, dolguları kapsamayan tamamen m�neral,
pol�mer-m�neral ve blok kopol�mer b�leş�mler sunmaktadır.

2. Uygulama yapılan yüzeylerde �novat�f çözümler ve yüksek tekn�k performans sunmaktadır. 
 

Ürünler�m�z�n Ortak Özell�kler�
ve Avantajları

Portföyümüzdek� tüm ürünler...



Ürün avantajları

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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10.

11.
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Tek b�leşenl�, kullanıma hazır b�r üründür.

Ek yerler�nde ayrılmaz ve d�k�şs�z b�r zar oluşturmaktadır.

Düşük sıcaklıklarda (-20°C’ye kadar) uygulama �mkanı sunmaktadır. 

Mevcut esk� yüzey kaplamanın tamamının sökülmes�ne gerek bırakmayan 

uygulanab�lme özell�ğ� sayes�nde �nşaat çalışmaları esnasında yapıya su basma r�sk�n� 

m�n�m�ze etmekted�r. 

Tüm kaplama alanı boyunca sağladığı yüksek adezyon (2,3 MPa - 23 Kgf/cm² kadar - 

yüzeye yapışma özell�ğ�) sayes�nde her hang� b�r su veya nem�n uygulanan zem�nden 

sızmasını engellemekted�r.

Islak zem�n uygulamalarında ürünün yüzeye nüfuz etme gücü 18 Kgf/cm² kadardır.

Uygulama sonrası bakım ve kaplamanın mekan�k hasarlarının bel�rlenmes� kolaydır. 

Yüksek elast�k�yet özell�ğ� sayes�nde, t�treş�me ve yapıların değ�ş�m�ne karşı tam 

dayanıklılık sağlamaktadır.

Yüksek çalışma hızı: B�r vard�ya boyunca, mekan�k ek�pmanla uygulama yapan 2-3 

k�ş�l�k b�r ek�b�n yapab�leceğ� uygulama alanı ortalama 1.000 m² kadardır.

Hava şartlarına ve ultrav�yole ışınlara karşı mükemmel dayanıklılık: 

Ürünümüz -50°C’den +150°C’ye kadar olan yüzey sıcaklıklarında uygulama �mkanı 

sunarken, -50°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda esnekl�k özell�ğ�n� korumaktadır. 

Ürünümüz ön ısıtma veya açık alev kullanımı gerekt�rmemekted�r. 

Ç e v r e  d o s t u :  Ü r ü n l e r � m � z  u y g u l a m a  s o n r a s ı  t o k s � t l e n m e y e 

sebep olmamakla b�rl�kte çevreye zararlı maddeler yaymamaktadır.

Fonks�yonel estet�k: Sıcak hava koşullarında çatıdak� ısı yükünü azaltan açık renkler 

de dah�l olmak üzere her renk seç�m� mümkündür.

uygulaması kolay ve dayanıklı kopol�mer b�r üründür. 

 

               her türlü su yalıtımı ve korozyona karşı önley�c� olarak kullanılan, 



 

Moskova İnşaat B�l�msel Araştırma Enst�tüsü (NİİMosstroy) tarafından Sa�nt Petersburg fabr�kamızda 
üret�len ürünler�m�z üzer�nde yapılan test sonuçları:  

Sıra No 

 

Temel Ver�ler

1 Dış görünüm 
Yabancı madde 

ve part�küller �çermemel�d�r.  
 

2 

  
Ürün �çer�ğ�nde olması gereken m�n. 

uçucu madde oranı (%)
50 

 
60 

3 

 
MPa (kgf/cm²) m�n. yüzeye yapışma
kuvvet�

 

 

- beton 

- ahşap 

- metal 

0,2 – 0,6 

2,3 

2,2 

2,2 

4 

 
 

konvans�yonel kırılma  

mukavemet� 

 
0,6 

 
14,3 (143) 

5 

 
M�n�mum görecel� kopma 

uzaması (%) 
300 1027 

6 

  
Eks� 30°C'den daha yüksek 

olmayan b�r sıcaklıkta 

ortalama yarıçapı (5cm ± 0,2) 

olan b�r ahşap yüzey üzer�nde

esnekl�ğ�n sürdürüleb�l�rl�ğ�  

 
 

Eks� 30 

 
 
 

Eks� 50 

7 

  
Uygulamadan

m�n�mum 24 saat sonra 

su emme potans�yel� (%) 
2,0 

 
1,6 

8 

   

0.5 kgf /cm 2 b�r basınçta 10 

dak�ka boyunca suya dayanıklılık  

 
Su kaçırma bel�rt�s� olmamalıdır.  

 
Su kaçırma bel�rt�s� 
görülmem�şt�r. 

9 

2 saat boyunca 100°C'n�n 

altındak� b�r sıcaklıkta 

dayanıklılık  

H�çb�r kabarma ve su sızıntısı 

olmamalıdır. 

H�çb�r kabarma ve su 
sızıntısı görülmem�şt�r. 

 

 • Ambalaj: 20 kg’lık metal teneke

• Depolama süres�: 12 ay

• Depolama ve nakl�ye sıcaklığı: -40°С �le + 50°C arası

30693 no’lu 

Rusya Standartları Kuruluşu (GOST) 

&

 5775-002-90772002-2013 no’lu 

Tekn�k Şartname Standartları

MPa (kgf/cm²) m�n�mum

 Ürün Ver�ler�

Yabancı madde 

ve part�küller 

gözlemlenmem�şt�r.

% %

0,2 – 0,6 

0,2 – 0,6 

Temel F�z�ksel ve Tekn�k Göstergeler



 

Kopol�mer b�leşen en az %60 ham ürün bırakarak �çer�ğ�ndek� solvent�n buharlaşması yoluyla 

katılaştırılır. Ürün �çer�ğ�ne UV dayanımı sağlaması �ç�n �sten�len tüm renkler uygulanab�l�r.

Ürünümüz b�naların perde beton yüzeyler�nde ve çatılarda su yalıtımı �ç�n kullanılır. Ayrıca metal 

yapılar ve su depoları �ç�n koruyucu b�r ant� koroz�f b�leşen olarak başarıyla uygulanmaktadır.

Ürünümüzün özell�kler�n�n, GOST Standartları ve Tekn�k Şartnames�nde bel�rt�len kr�terler�n çok 

daha üzer�nde olduğu yapılan testlerle belgelenm�şt�r.

 



Haddelenm�ş malzemeler
 

 
Pol�mer – b�tüm 

emüls�yon

 
Polyurea 

 
 

     
     

D�k�şs�zl�k D�k�şler mevcuttur. 
 

D�k�ş görülmemekted�r. 
 

D�k�ş görülmemekted�r. 
 

D�k�şler mevcuttur. D�k�ş görülmemekted�r.

Adezyon  
 

Tüm yüzey 
boyunca  
%100 adezyon 
mevcuttur.

Tüm yüzey 
boyunca  
%100 adezyon 
mevcuttur.

Tüm yüzey Tüm yüzey 
boyunca boyunca 
adezyon adezyon 
bulunmamaktadır.bulunmamaktadır.

Tüm yüzey 
boyunca 
% 100 adezyon 
mevcuttur.

Kötü hava 
koşullarında 
uygulanab�l�rl�k 

Sıfırın altındak� 
sıcaklıklarda 
uygulama güçtür. 

Ortam sıcaklığı 
sıfırın üzer�nde 
olmalıdır. 

 

Ortam sıcaklığı 
sıfırın üzer�nde
olmalıdır. 

Eks� 40°C’den
80°C’ye kadar 
ortam sıcaklığında 
ve % 100'e kadar 
neml� şartlarda  
uygulanab�lme

Islak zem�ne
uygulanab�l�rl�k

Hayır 

 
Hayır 

 
Hayır 

 
Hayır Evet

Onarıma uygunluk  
Onarım �ç�n sızıntı 
bel�rlenmes�nde ve açık ateş 
kullanılmasında zorluk  

 
Onarımı zordur ve onarımı 
gerçekleşt�rmek �ç�n özel 
ek�pman gerekt�rmekted�r. 

 

  
Sızıntı bel�rlenmes� 
zordur ve tad�lat
durumlarında özel
ek�pman
gerekt�rmekted�r. 

Onarım kolaydır. 
Kullanıma hazır tek 
b�leşenl� üründür.

Esnekl�k -50°С Yoktur. Malzeme kırılgandır. 

 
Düşük 

 
Düşük 

 
Düşük Yüksek

Düşük, 2 - 4 sened�r 

  
Yüksek  

 
Yüksek  Yüksek

Uygulama hızı  

  
 

Çalışma yöntem� 
Manuel uygulamada 
açık alevle çalışılır. 

 

 
Özel 
ek�pman kullanımıyla 
uygulama  

 
 

 
 Manuel / d�z�l� tek

kanallı ek�pman
kullanımıyla mekan�k  
uygulama yöntem�. 

Tek b�leşenl� 
malzeme.

Çalışma emn�yet� 
 

 
Açık alev 
kullanılmadan 
özel ek�pman 
kullanılmaktadır. 

 
Açık alev 
kullanılmadan 
özel ek�pman 
kullanılmaktadır. 

Açık alev 
kullanılmadan 
ve ek�pman
kullanılımına
gerek kalmadan

Alev alma  G4 

 
G4 

 
G2 

 
 G1

Çevre duyarlılığı Düşük. Petrol ürünler� 

 
Düşük. Petrol ürünler� 

 

 
Yüksek 

Yüksek, Yüksek
Pol�mer�zasyondan 
sonra

Dayanıklılık Düşük, 2-3 sene  
 

Düşük, 3-4 sene  
 

Yüksek 
 

Yüksek Yüksek, en az 25 yıl

Renk seçenekler� S�yah S�yah Sınırlı seç�m  Sınırlı seç�m  Tüm renkler

 Ürün Ver�ler�B�tüm membran

Yüksek neml� hava
şartlarında 

Ortam sıcaklığı 
sıfırın üzer�nde 
olmalıdır. 

uygulama güçtür.

Onarımı zordur ve onarımı 
gerçekleşt�rmek �ç�n özel 
ek�pman gerekt�rmekted�r. 

Düşük
(B�r vard�ya boyunca 
3 k�ş�l�k b�r ek�ple 
150-200 m² kadardır.) 

Yüksek
(B�r vard�ya boyunca 
3 k�ş�l�k b�r ek�ple 
1.000 m² kadardır.) 

Orta
(B�r vard�ya boyunca 
3 k�ş�l�k b�r ek�ple 
500 m² kadardır.) 

Yüksek
(B�r vard�ya boyunca 
3 k�ş�l�k b�r ek�ple 
1.000 m² kadardır.) 

Düşük, 2 - 4 sened�r 

Özel 
ek�pman kullanımıyla 
uygulama

Orta
(B�r vard�ya boyunca 
3 k�ş�l�k b�r ek�ple 
500 m² kadardır.) 

Özel montaj
ek�pman kullanımıyla 
uygulama

Yüksek, Yüksek
Pol�mer�zasyondan 
sonra

Temel F�z�ksel ve Tekn�k Göstergeler

Manuel uygulamada 
açık alevle çalışılır.

Açık alev 
kullanılmadan 
özel ek�pman 
kullanılmaktadır. 



Kompoz�t, yüksek h�dro yalıtım ve pol�üretan bağlayıcı özell�ğe sah�p, 

organ�k ve �norgan�k maddelerden oluşan su yalıtım ürünüdür. 

Ceram�t sentet�k pol�üretan elastomerlerdek� �norgan�k b�r dolgu malzemes�nden elde ed�len �k� 

b�leşenl� b�r üründür. 

Maks�mum oranda (yaklaşık %100) kuru tortuya sah�pt�r ve bu sayede tek b�r uygulamada d�key 
yüzeylerde 2 mm'ye ve yatay yüzeylerde 6 mm'ye kadar b�r kalınlık arz eden th�xotrop�c b�r 
kaplama tabakası oluşturmaktadır. 

Ceram�t �le yapılan kaplamalar suya, yağlara, organ�k solventlere (çözücülere) ve deterjanlara 
karşı yüksek d�renç serg�lemekted�rler. 

Ceram�t düşük ısı �letkenl�ğ�ne ve düşük d�k�şs�z kaplama ağırlığına, gen�ş aralıktak� sıcaklık 
dereceler�nde esnekl�k kab�l�yet�ne, b�rçok yüzeyde mükemmel yapışma gücüne, 15 yıl üzer� 
dayanıklılığa ve bakım yapılab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r. 

Ürünümüz tek b�leşenl� b�r bütün olarak uygulanmaktadır. Sertleşt�r�c� kullanılarak atmosfer 
nem� olmadan katal�t�k b�r exoterm�k reaks�yon tarafından muhafaza ed�lmekted�r. Bu sayede 
eks� 40°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda başarıyla muhafaza ed�leb�lmekted�r. Ayrıca organ�k 
solvent* �ht�va etmemekted�r. 

Kürlenme süres�: 2-4 saat
Zem�n�n kullanıma hazır hale gelme süres� : 10 saat ** 

Ceram�t'�n mast�c ve polyurea g�b�  mevcut polyurethane ürünlerden 
farkları: 

1. Uygulama önces� astar gerekt�rmeme,

2. Çok düşük sıcaklık dereceler�nde uygulanab�lme özell�ğ�: ek ısıtma gerekt�rmeden eks� 

40°C’ye kadar, soğuk yöntemle uygulanab�lme,

3. Köpürmeden ve zem�ne tutunma kab�l�yet�nden tav�z vermeden ıslak zem�nlere 

uygulanab�lme, 

4. Düşük fiyata yüksek hızlı b�r şek�lde hem manuel (fırça, rulo vb.) hem de tek kanallı 

havasız püskürtme mak�nes� �le uygulanab�lme. 

* Düşük sıcaklıklarda uygulandığında, v�skos�tey� azaltmak ve çalışma performansını artırmak 
�ç�n ürünümüze düşük m�ktarda ortho-xylene eklenmes�ne müsaade ed�lmekted�r. 
** ~ 20°C ortam sıcaklıklarında



Gösterge adı
GOST 30693-2000 

Rusya Standartları Kuruluşu
Değer

Test yöntemler� �le �lg�l�

düzenley�c� belge

1 2 3 4

Yapışma gücü

- Betona, Mpa

- Metale, Mpa

m�n 0,2

m�n 0,2

1,56

1,86

GOST 26589-94 p. З.4,

B metodu

GOST 26589-94 p. З.4,

B metodu

Temel Tekn�k Göstergeler

0.03 MPa basınçta 

10 dk boyunca suya dayanıklılık

Numune yüzey�nde su 

görülmemel�d�r.

Numune yüzey�nde su 

görülmem�şt�r.
GOST 26589-94 p. 3. 10

GOST 26589-94 p. 3. 12

Ürünün -30°C’de

20 dk boyunca yarıçapı 5 mm 

olan bir ahşapta esnekliği

Numune yüzeyinde hiçbir 

çatlak veya aşınma 

görülmemelidir.

Numune yüzeyinde hiçbir 

çatlak veya aşınma 

görülmemiş�r.

Direnç/Mukavemet şartları, MPa m�n 0.6 1,05
GOST 26589-94 p. 3.3

 Numune: Paddle t�p 1 

24 saat �çer�s�nde su em�l�m�,

(Ağırlığa göre % olarak) 
max 2,0 1,50 GOST 26589-94 p. З.9



• Negat�f su yalıtımı uygulamalarında kullanılır.

• Beton yüzeylerde su ve nem geç�rmez b�r katman oluşturur.

• Basınçlı filtrasyon durumlarında nem geç�rgenl�ğ�n� önler.

• Betonun donma d�renc�n� ve dayanıklılığını artırır. 

• Koroz�f, as�d�k ve baz�k ortamlara karşı beton yapıların dayanıklılığını artırır. 

FARGOTECH Penetrant: Çalışma prens�b� kompoz�t organ�k ve m�neral h�drofob�k 
komplex oluşturmak �ç�n beton kütleler�n �çer�s�ne der�nlemes�ne nüfus etmes�d�r. 
Ürünümüz bu �şlem� beton m�kro gözenekler�n� sıkıca kapatmak, su ve neme karşı 
koruyucu katman oluşturmak yoluyla gerçekleşt�rmekted�r.
 
FARGOTECH Sealant: Tamamlayıcı b�leşen�n betona nüfus etmes� ve sertleşmes� 
gözenekler�n ve betondak� m�kro çatlakların sıkıca kapanmasını sağlar ve ayrıca 
uygulama yüzey�nde sıkı ve esnek b�r h�drofob�k film oluşturur. 

Beton yapının su geç�rmezl�ğ�ne  ve su çekmezl�ğ�ne yönel�k olarak hazırlanmış 
olan ç�ft katmanlı s�stem�n komb�ne etk�s� uygulanıldığı malzemey� son derece 
yüksek b�r ver�ml�l�kle  korumaktadır. 

Ürünümüz lam�nasyon �ç�n �k� ayrı b�leşenden oluşan ç�ft katmanlı 
b�r s�stemd�r. 

• Kolay kullanım özell�ğ�, 

• Sıfırın altındak� düşük sıcaklıklarda çalışab�lme �mkanı ve her türlü çevresel koşulda 

yüksek ver�m sağlama,

• Düşük mal�yetl� uygulama sürec�; İster manuel ek�pman yardımıyla �ster herhang� b�r 

ser� püskürtme mak�nes�yle çalışab�lme �mkanı,

• Düşük mal�yetl� su yalıtımı.

Ürünümüzün sağladığı avantajlar: 

1-

2-

Beton yüzeyler�n entegre su yalıtım s�stem�d�r.

A
R

G
O

Fargotech �nşa ed�lm�ş veya doğal oluşum her türden 
beton yapıların yüzeyler�n�n su yalıtımında kullanılmaktadır. 



Özell�ğ�n adı 
Karakter�st�kler� ve 
standartları

Test yöntem�

Zarın reng�

B�leşen 1 Koyu kızıl kahvereng� Görsel olarak

B�leşen 2 Şeffaf açık sarı Görsel olarak

Zarın dış görünümü 

B�leşen 1
H�çb�r yabancı madde
�çermeyen düzgün b�r mat 
yüzey

Görsel olarak

B�leşen 2

H�çb�r yabancı madde
�çermeyen düzgün 
parlak b�r yüzey

(vern�kl� g�b�) 

Görsel olarak

ml/m² de bel�rt�len ver�ler� 
aşmayan kuru film tabaka olarak 
yayılma alanı; 

B�leşen 1 500
8784-74 (GOST) 

B�leşen 2 500 8784-74 (GOST) 

B�leşen 1 15 8420-74 (GOST) 

B�leşen 2 25 8420-74 (GOST) 

 % olarak bel�rt�len uçucu 
olmayan maddeler�n kütle oranı 

B�leşen 1 25,5 17537-72 (GOST) 

B�leşen 2 37,0 17537-72 (GOST) 

B�leşen 1 2 19007-73 (GOST) 

B�leşen 2 4,5 19007-73 (GOST) 

B�leşen 1, 2 5,0 6806-78 (GOST) 

B�leşen 1, 2 240 9403-80 (GOST) 

Temel F�z�ksel ve Tekn�k Göstergeler

(20.0±0.5)°C  sıcaklıkta 4mm 

çapındak� nozüllü VV-246 

v�zkometreye göre görecel� 

v�zkos�tes� 

(san�ye c�ns�nden, m�numum)

(20.0±0.5)°C sıcaklık koşulunda 

üçüncü aşama kuruma süres� 

(saat c�ns�nden, m�n�mum) 

F�lm tabakanın esneme
durumunda mukavemet� 
(mm c�ns�nden, m�n�mum)  

(20.0±2)°C sıcaklıkta suyun 
stat�k etk�s�ne olan d�renc� 
(saat c�ns�nden, m�n�mum)  



T�tan II Vern�k  �çeren b�leşenler tarafından bloke ed�lm�ş sentet�k  �çeren �socyanate hydroxyl
b�r  ve özel  katkılardan oluşan b�r çözelt�d�r. ol�gomer d�methylbenzene

Gerek tek kanallı ser�  ek�pmanlara gerekse de manuel uygulamalara uyumlu b�r püskürtme
şek�lde tasarlanmış olup sıvı ve şeffaf formdadır. Kullanıma hazır halde tek pakette 
sunulmaktadır.

%75 oranında yüksek kuru sah�pt�r ve bu şek�lde 1 kat uygulamada kalın b�r  tortuya th�xotrop�k
tabaka oluşturmaktadır. 

Vern�k kaplama sah�p olduğu düşük yüzey enerj�s� sayes�nde yüzey�n ıslanması r�sk�n�, buz, kar 
ve herhang� b�r yabancı madden�n yapışma r�sk�n� büyük oranda azaltmaktadır. 

Kaplamanın yüksek su geç�rmezl�k özell�ğ� vardır, aşınmaya karşı d�rençl�d�r, dış hava 
koşullarına, yağlara ve k�myasallara karşı dayanıklıdır. 

Metal yüzeyler �ç�n üretan, su geç�rmez (hydrophob�c) vern�kt�r.



 

Uygulama alanları: Döküm dem�r, karbon çel�k, düşük alaşımlı çel�k, ç�nko kaplama, 
alüm�nyum ve alaşımları, bakır ve alaşımları, ahşap. 

Hava & yüzey sıcaklıkları: Uygulama yapılacak bölgen�n ç�ğleşme ısı dereces�n�n m�n�mum 2 
derece üstünde olmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı m�n�mum -30°C, ürün sıcaklığı 
�se m�n�mum +10°C olmalıdır. Her tabakanın kürlenme süres�ne kadar kuruması gözet�lerek en 
az 2 tabaka uygulanması öner�l�r.
 
Depolama koşulları: Or�j�nal kutusundak� raf ömrü 12 aydır. Ürünün -40°C’ye kadar olan 
sıcaklıklarda nakl�yes�ne müsaade ed�lmekted�r. 

Uygulama yapı lmış yüzey; 

aş ınmaya ,  suya ,  yağ la r a , 

de te r jan la r a  ve  k �myasa l 

etk�lere karşı yüksek d�rence 

sah�pt�r. Her türlü manuel veya 

mekan�k ek�pman �le düşük 

sıcaklıklarda (-30°C’ye kadar) 

uygulanab�lmekted�r. Kuruma 

süres�, hava sıcaklığı ve bağıl 

nem� �le bel�rlen�r.

Yaklaşık tüket�m: 0,20-0,25 lt/m² 

(2 kat uygulamada)



Tek kanallı ser� ek�pmanla püskürtmel� olarak veya manuel olarak uygulanab�lecek b�r şek�lde 
tasarlanmış, sıvı formda sunulan sentet�k kompoz�t  b�r üründür. 

Yüksek mekan�k güçte d�k�şs�z kaplama sağlar, yıpranmaya karşı dayanıklıdır, farklı 
sıcaklıklardak� ortamlarda esnekl�ğ�n� korumaktadır, k�myasallara karşı dayanıklıdır, farklı 
türlerdek� değ�ş�k yüzeylere kusursuz yapışma özell�ğ�ne sah�pt�r ve bunların yanı sıra çeş�tl� 
yabancı maddeler�n uygulanan alana yapışmasını engelleyen hydrophob�c yüzey özell�ğ�ne 
sah�pt�r ve tüm bunları sağlarken de yüksek yapışkanlık özell�ğ�nden tav�z vermemekted�r. 

Ürünümüz �k� b�leşenl� b�r bütündür. Bunlar esterl� pol�üretandan elastomer b�r sentet�k 
alaşım ve urea grupları, al�fat�k polyam�nler, hydrox�l �çeren agrafit'l� ol�gomerlerd�r. 

Ürünümüz uygulama sonrasında  yüzeyde %100 kaplama oranına sah�pt�r ve bu sayede tek 
b�r uygulamada kalın b�r th�xotrop�c tabaka oluşumu sağlamaktadır. 

T�tan Rock uygulandığı yüzeylerde aşınmaya, suya, yağlara, organ�k solventlere, 
deterjanlara ve k�myasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlamaktadır. 

Suya karşı yüksek koruma sağlar ve yapışkan yabancı maddelere karşı düşük yapışkanlık 
serg�ler. Böylel�kle bu maddeler küçük sarsıntılarda kolayca savrulurlar ve ayrıca su �le 
kolayca yıkanıp ayrıştırılab�l�rler. Ürünümüz -10°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda her tür 
mekan�k püskürtme ve manuel ek�pmanla uygulanab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Kürlenme süres�:  4 saat
Zem�n�n kullanıma hazır hale gelme süres� : 10 saat  
Tam mukavemet süres�:  14 gün

Uygulama zem�n�n�n hazırlanması: 
Zem�nler: Beton, çel�k, ahşap. 
Malzeme tüket�m�n� azaltmak �ç�n beton zem�n�n�n düzleşt�r�lmes� öner�l�r. Zem�n kuru 
olmalıdır ve tozdan, yağ lekeler�nden ve k�rden arındırılmış olmasına d�kkat ed�lmel�d�r. 
Hava sıcaklığı: Uygulama yapılacak bölgen�n ç�ğleşme ısı dereces�n�n m�n�mum 2°C 
üstünde olmalıdır. 
Uygulama yapılacak zem�n sıcaklığı: En düşük -10°C 
Ürün sıcaklığı: En düşük +10°C 
 
Uygulama: 
Ürünün her �k� b�leşen�n� el m�kser� kullanarak 2-3 dk boyunca �y�ce karıştırın ve havasız 
püskürtme mak�nes�, fırça veya rulo kullanarak hazır yüzeye uygulayın. Metrekareye 2 lt 
kullanmanız yeterl� olacaktır. 
Saklama koşulları: 
Or�j�nal kutusunda raf ömrü 12 aydır. -40°C kadar nakl�yes�ne müsaade ed�lmekted�r.
Güvenl�k koşulları: 
Uygulama esnasında �ş güvenl�ğ� ek�pmanlarınızı kullanmayı �hmal etmey�n�z. 

K�myasallara karşı dayanıklı, su geç�rmez özell�ğe sah�p

(hydrophob�c), kompoz�t pol�üretan yer kaplamasıdır. 



%100

1500 kg/m³

4 / 1

2,5 kg/m²

45 dak�ka

72 saat

35 MPa

70 N/mm

Maks�mum%15

60 D

Temel Tekn�kGöstergeler

Kuru madde �çer�ğ� 

Karışım yoğunluğu

B�leşenler�n ağırlık açısından oranı 
(B�leş�m / Sertleşt�r�c�) 

Pürüzsüz b�r zem�nde 1,7 mm'l�k uygulama kalınlığı

Uygulama esnasında karışımın kullanım süres� (20°C) 

20°C sıcaklıktak� kuruma süres� 
(kullanıma hazır olacak şek�lde/tam mukavemet) 

Çekme dayanımı 

Yıpranmaya karşı d�renç 

Kopma dayanımı

Sertl�k 

Betona yapışma M�n�mum 3 MPa



Resm� Tems�lc�l�kler�m�z

ARAŞTIRMA & ÜRETİM

info@goodwilltr.com

Aydınlı - KOSB Mah. Anali�k Cad. 
KOSB Sitesi No: 70
Tuzla - İstanbul (TÜRKİYE)

YAPI KİMYASALLARI SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş.

+90 (216) 593 90 55 
+90 (216) 593 90 56 

Tel: 
              

+90 (544) 663 94 55Cep: 
              

+90 54 GOODWILL
www.goodwilltr.com

GOODWILL 
Rusya İnşaatçılar Derneğ� üyes�d�r
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