
 

WHITECHEM PU MEMBRANE 450       
Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli, UV Dayanımlı, Su Yalıtım Membranı 
 
1– ÜRÜN TANIMI  

WHITECHEM PU MEMBRANE 450, tek bileşenli, 

UV dayanımlı, solventli, kolay uygulanan, 

poliüretan esaslı ve elastik bir su yalıtım 

malzemesidir. Uygulandıktan sonra yüzeydeki ve 

havadaki nemle kürlenerek ek yersiz ve çatlak 

köprüsü kurabilen bir su yalıtım membranı oluşur. 

Oluşan su yalıtım membranı düşük sıcaklıklarda 

dahi performansını korur.  

 2– ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  

 UV dayanımlı 

 İç ve dış mekânlarda uygulanabilir 

 Kolay uygulanabilir (fırça, rulo, havasız 

tabanca) 

 Mükemmel yapışma 

 Çatlak köprüsü kurabilme (en az 2 mm) 

 Yüksek elastikiyet 

 Mat görünümlü 

 Kolay tamir edilebilir 

 Hafif yaya trafiğine uygun 

 Su buharı geçirgenliğine sahip 

 Bitki kökleri tarafından delinmeye karşı 

dayanımlı 

 Hava şartlarına karşı (sıcaklık, su ve donma) 

dayanımlı 

3– UYGULAMA ALANLARI  

 Hafif yaya trafiği olan her türlü çatı, balkon ve 

terasların su yalıtımında (brüt beton, çimento 

şap ve sıvalarda) 

 Her türlü seramik altı tuvalet, banyo, mutfak 

ve diğer ıslak alanların su yalıtımında 

 Temel ve perde beton su yalıtımında 

 Yeşil çatı, peyzaj altı ve saksı içi su yalıtımında 

 Eski seramik üzeri su yalıtımında 

 Termal izolasyon uygulamaları üzeri (PU 

köpük, EPS, XPS v.b.) koruma ve su yalıtımında 

 Tünel ve köprü üstü koruma ve su 

yalıtımlarında 

 Cam, metal ve ahşap yüzeylerde 

4- UYGULAMA ŞARTLARI 

 Yüzey sağlam ve yeterli dayanımda olmalıdır. 

Beton kalitesi düşük şap üzerine uygulama 

yapılmamalıdır. Yüzey için en düşük basma 

mukavemeti 25 MPa, en düşük yapışma 

mukavemeti 1,5 MPa olmalıdır. 

 Taze beton üzerine uygulama yapmadan önce 

en az 28 gün betonun kuruması için 

beklenmelidir. 

 Yüzey ve ortam sıcaklığı en az 5 °C, en fazla 35 

°C olmalıdır. 

 Havadaki nem miktarı en fazla % 80 olmalıdır. 

 Yüzey nem miktarı, poliüretan astar 

(WHITECHEM PRIMER 90) veya standart 

epoksi astar (WHITECHEM PRIMER S80) 

uygulanacak yüzeyler için en fazla % 4, nem 

toleranslı epoksi astar (WHITECHEM PRIMER 

80) uygulanacak yüzeyler için en fazla % 6, su 

bazlı epoksi astar (WHITECHEM PRIMER W80) 

uygulanacak yüzeyler için en fazla % 7 

olmalıdır. 

 Yüzeyde oluşabilecek yoğuşmaya dikkat 

edilmelidir. Sabah erken saatlerde uygulama 

yapılmamalıdır.  Yüzey sıcaklığı yoğuşma 

noktasından en az 3 °C yüksek olmalıdır. 

 Donmuş, erimekte olan veya 6-8 saat 

içerisinde yağmur beklenen yüzeylerde 

uygulama yapılmamalıdır. 

 Yukarıdaki şartlar hem astar hem de membran 

uygulaması için geçerlidir. 
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5 – YÜZEY HAZIRLIĞI 

 Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalı, 

yapışmayı engelleyecek unsurlar yüzeyden 

temizlenmelidir. Yüzeyi temizlemek için 

yıkama yapılmamalıdır. 

 Gerekli olan durumlarda yüzeydeki zayıf 

betonu uzaklaştırılmak ve kuşgözü boşlukları 

ve delikleri açık hale getirmek için yüzey uygun 

silim makinaları ile silinmelidir. Seramik 

yüzeylerin sırlı üst tabakası 

pürüzlendirilmelidir. Silim sonucu oluşan toz, 

fırça ya da elektrikli süpürgeler ile yüzeyden 

uzaklaştırılmalıdır. 

 Yüzeydeki dilatasyonların uygun poliüretan 

esaslı dolgu malzemesi (WHITECHEM PU DF 

25) ve dilatasyon bandı ile izolasyonu 

sağlanmalıdır. 

 Yüzeydeki her türlü kırık, boşluk ve 

segregasyonlar uygun epoksi veya çimento 

esaslı tamir harçları ile onarılmalıdır. 

 Köşe pahlar uygun tamir harcı veya pah bandı 

ile desteklenmelidir. 

 Uygulama yüzeyi büyük yerlerde şap betonu 

üzerinde derz kesilmelidir. Kesilen derzlerin içi 

poliüretan esaslı mastikle (WHITECHEM WP 

35) doldurulmalıdır. 

 Bu işlemler sonucu yüzeyde oluşan toz ve 

artıklar son kez yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. 

6 – ASTAR UYGULAMASI 

 Çok emici yüzeyler için (beton, ahşap v.b) 

yüzey nemine göre WHITECHEM PRIMER 90, 

WHITECHEM PRIMER S80, WHITECHEM 

PRIMER 80 veya WHITECHEM PRIMER W80 

den birini tercih edilebilir. 

 Bitümlü yüzeyler için WHITECHEM PRIMER 

W80 tercih ediniz. 

 Emici olmayan yüzeyler (seramik, cam veya 

metal) için WHITECHEM PRIMER S80, 

WHITECHEM PRIMER 80 veya WHITECHEM 

PRIMER W80 tercih ediniz. 

 Metal yüzeyler için WHITECHEM PRIMER M80 

tercih ediniz. 

 Homojen bir astar karışımı elde etmek için 

astar 3-4 dakika, düşük hızlı (~ 300 - 400 

dev/dak) elektrikli bir karıştırıcı ile veya uygun 

bir ekipmanla karıştırılmalıdır. Hava kabarcığı 

oluşumunu engellemek için yüksek devirde 

uzun süre karıştırma yapılmamalıdır. 

 Hazırlanan astar karışımı fırça, rulo ya da 

havasız püskürtme makinaları ile yüzeye 

uygulanır.    

7 – MEMBRAN UYGULAMASI 

 WHITECHEM PU MEMBRANE 450 

uygulamasından önce astarlanmış yüzeyin 

yeterli derecede kuruduğundan emin olunuz 

(en az 2-3 saat). Astarlanmış yüzey çok ıslak ya 

da tamamen kurumuş olmamalıdır. Elinizde 

yapışma hissi bırakması yeterlidir.  

 WHITECHEM PU MEMBRANE 450 ürününü 

astarlanmış yüzeye uygulamadan önce 

homojen bir karışım elde etmek için 3-4 

dakika, düşük hızlı (~ 300 - 400 devir/dk) 

elektrikli bir karıştırıcı ile veya uygun bir 

ekipmanla karıştırılmalıdır. Hava kabarcığı 

oluşumunu engellemek için yüksek devirde 

uzun süre karıştırma yapılmamalıdır. 

 Hazırlanan karışım fırça, rulo ya da havasız 

püskürtme makinaları ile yüzeye uygulanır.    

 Yüzeydeki çatlaklar, soğuk derzler, dikey-yatay 

birleşim yerleri birinci kat uygulamasından 

sonra polyester keçe ile desteklenmelidir. 

 Teras ve benzeri büyük alan uygulamalarında 

tüm yüzeyin birinci kat uygulamasından sonra 

polyester keçe ile kaplanması önerilir. 

 Tek kat için uygulama kalınlığı en fazla 0,60 

mm olmalıdır. En az 2 kat uygulama 

yapılmalıdır. Uygulama yerine göre 3 kat 

uygulanabilir. Katların, uygulama doğrultuları 
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birbirine dik olacak şekilde uygulanması 

tavsiye edilir. 

 Katlar arası bekleme süresi sıcaklık ve neme 

göre 12-36 saat arasında değişiklik gösterir.  

 Üzerine seramik kaplanacak uygulamalarda 

yüzeyin pürüzlü olması için son kat membran 

uygulaması kurumadan önce yüzeye ortalama 

1,00 – 1,50 kg/m2 kuvars kumu serpilir. 

8 – SON KAT UYGULAMASI 

 Uygulanmış WHITECHEM PU MEMBRANE 450 

ürünü direk güneş ışığı altında kaldığında belli 

bir süre sonra renk değişikliği gözlemlenebilir. 

Ancak bu durum ürünün fiziksel özelliklerini ve 

performansını etkilemez. 

 % 100 renk sabitliğinin istendiği durumlarda 

son kat olarak WHITECHEM PU MAMBRANE 

T225 uygulanır. 

9 – SARFİYAT 

Sistem Ürün  Sarfiyat 
Ekonomik 
sistem 

1 x WHITECHEM 
PRIMER 80 – W80 – 90 
1 x WHITECHEM 
PRIMER M80 
2 x WHITECHEM PU 
MEMBRANE 450 

200-400 g/m2 

 

70-100 g/m2 

 

500-700g/m2/kat 

Standart 
sistem 

1 x WHITECHEM 
PRIMER 80 – W80 -  90 
1 x WHITECHEM 
PRIMER M80 
3 x WHITECHEM PU 
MEMBRANE 450 

200-400 g/m2 

 

70-100 g/m2 

 

500-700g/m2/kat 

Son kat 
uygulamalı 
sistem 

1 x WHITECHEM 
PRIMER 80 – W80 – 90 
1 x WHITECHEM 
PRIMER M80 
2 x WHITECHEM PU 
MEMBRANE 450 
1 x WHITECHEM PU 
MEMBRANE T225 

200-400 g/m2 

 

70-100 g/m2 

 

500-700g/m2/kat 

 

500-700g/m2/kat 

*Tablodaki sarfiyatlar teoriktir. Yüzey geçirgenliği, 

hava koşulları, uygulama tekniğine göre sarfiyatlar 

değişebilir. 

10 – TEKNİK ÖZELLİKLER 

Test Adı Sonuç  Test 
Methodu 

Kimyasal Yapı Solventli 
Poliüretan  

 

Yoğunluk 1.35 ± 0.03 gr/ml 
(23°C ve %50 
R.H.) 

(ASTM 
D1875) 

Görünüm/Renk Sıvı / Beyaz ya da 
Gri 

 

Katı Madde 
İçeriği 

Ağrılıkça ~ % 84   

Viskozite 5000 - 10000 cps       

Kabuk Bağlama 
Süresi     

~ 3 saat (23°C ve 
%50 R.H.) 

 

Yağmura 
Dayanım 
Kazanma Süresi  

~ 7-8 saat (23°C 
ve %50 R.H.) 

 

Üzerinde 
Yürünebilme 
Süresi*    

~ 24 saat (23°C 
ve %50 R.H.)  

 

Tam Kürlenme 
Süresi 

~ 7 gün (23°C ve 
%50 R.H.)  

 

Sertlik (Shore A) 60 ± 5 (ASTM D 
2240) 

Uzama ≥ % 450  (DIN 53504) 

Gerilme Direnci ~ 3 N/mm2  (DIN 53504) 

Servis Sıcaklığı -20 °C ile +80 °C 
arası 

 

Kapiler su emme 
ve su geçirgenliği 

0,011kg/m2.h0,5   (EN 1062-3) 

Çekip koparma 
deneyi yoluyla 
yapışma 
dayanımı 

>1,2 N/mm2 (EN 1542) 

Aşınma dayanımı Ortalama 400 mg TS 8103 EN 
ISO 5470-1 

Yangına Tepki 
Sınıfı 

F EN 13501-1 

* Sadece inceleme veya bir sonraki katın 

uygulanması içindir, sürekli yaya trafiği için değildir. 
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11. KİMYASAL DAYANIM TABLOSU 

Kimyasal Adı  DAYANIM Kimyasal Adı  DAYANIM 

Hidroklorik Asit %10  ± Metanol  ± 

Hidroklorik Asit %20  ± Etil Asetat  - 

Sülfirik Asit %10  - Trikloretilen  ± 

Sülfirik Asit %25  - Toluen  ± 

Sülfirik Asit %50  - Potasyum Hidroksit %20  + 

Nitrik Asit %10  ± Potasyum Klorit %25  + 

Asetik Asit %5  ± Amonyak %25  + 

Asetik Asit %10  - Hidrojen Peroksit %3  + 

Laktik Asit %10  - Sodyum Klorid %25  + 

Fosforik Asit %10  + Demir Sülfat %5  ± 

Fosforik Asit %30  ± Dizel  + 

Sitrik Asit %10  + Kurşunsuz Benzin, 98 oktan  ± 

Formik Asit %1  ± Motor Yağı  + 

Etanol  ±   
+ Dayanıklı 
± Dayanıklı (renk, parlaklık ve sertlik değişimi olabilir.) Nadiren temas ya da sıçrama durumunda, 
– Dayanıksız 

 

12 - AMBALAJ  

 20 kg metal kova 

13 - RENK ÇEŞİTLERİ 

 Beyaz ve gri (tonajlı siparişler için diğer renkler 

üretilebilir) 

14 - RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA KOŞULLARI  

 Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş 

ambalajlarda, +5 °C ile +30 °C arasında doğru 

bir şekilde depolandığında, üretim tarihinden 

itibaren 9 ay kullanıma uygundur.  

 Ürünler kuru ve direk güneş ışığı görmeyen 

ortamlarda depolanmalıdır. 

15 - UYARI VE ÖNERİLER 

 Uygulama esnasında kişisel koruyucu 

ekipmanlar kullanılmalıdır. Deri ile temasında 

bol sabunlu su ile yıkayınız. Göz ile temasında 

bol su ile yıkayınız ve doktora başvurun. 

 Ürünleri ateş kaynaklarından uzak tutunuz. 

Güneş ya da diğer yöntemlerle ürünleri 

ısıtmayınız.  Uygulama anında sigara içmeyiniz. 

 Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu 

olmalıdır. 

 Açılan kovalar kısa süre içerisinde 

tüketilmelidir. 

 Sürekli sualtında kalacak havuz, süs havuzu ya 

da atık su tesisleri havuzlarında kullanılması 

önerilmez. 

 Membran içerisinde kabarcık oluşumunu 

minimize etmek için tek katta maksimum 

uygulama kalınlığından daha kalın uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Uygulaması biten ürün kuruyana kadar 

yağmura ve mekanik zorlamalara karşı 

korunmalıdır. 

 Tüm aletleri ve uygulama ekipmanlarını, 

kullanımdan hemen sonra tiner ile 

temizleyiniz. Sertleşmiş / kürünü tamamlamış 

malzeme sadece mekanik yöntemlerle 

temizlenebilir.
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