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ÜRÜN GENEL BİLGİ: 

Üç katlı enine yüksek esnemeye sahip, boyuna esnemeyen 

(rijit), ekstra esnek termoplastik elastomer esaslı, iki tarafı 

özel örgüsüz keçe kaplamalı su yalıtım bandıdır. Yapısal ve 

soğuk derzlerin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılır. 

 

KULLANIM YERLERİ: 

 Islak hacim (banyo, balkon, teras, çatı, havuz, 

endüstriyel mutfak vb.) su yalıtım uygulamalarında, 

 Yatay ve düşey derz ve pah yalıtımında, 

 Duş kanalı çevreleri ve gider ünitesi yalıtımında, 

 Seramik ve doğal taş uygulamalarında, 

 Balkonlar ve parepetlerinde, 

 Döşemelerde ve perdelerde oluşan soğuk derz ve 

dinamik çatlaklardaki hareketlerin, elastik yapısı 

sayesinde kompanse edilmesi ve yalıtılmasında 

kullanılır. 

 

AVANTAJLARI: 

 Kolay uygulanır, 

 İncedir uygulandığı yüzeyde ekstra kalınlık oluşturmaz. 

 Keçe kaplı yüzeyler ve elastik yapısı sayesinde yapışma 

ve işçilik avantajı sağlar. 

 Sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır. 

 

UYGULAMA: 

PAH BANDI OLARAK KULLANILMASI DURUMUNDA: 

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, sağlam, kuru ve eğimi 

ayarlanmış olmalıdır. Uygulanacak tercih edilen su yalıtım 

malzemesi derz üzerine uygulanır ve EKAPAH SUPERFLEX 

derz üzerinde malzemenin içine gömülecek şekilde 

yerleştirilir. Fırça ile bastırılarak keçe kısımları su yalıtım 

malzemesi ile kaplanır. İlk katın kürü tamamlandıktan 

sonra diğer katlar uygulanarak yalıtım sağlanır. 

 

MEMBRAN OLARAK KULLANILMASI DURUMUNDA: 

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve arındırılmış olmalıdır. 

Kaplanacak yüzeye göre membranlar kesilip 

hazırlanmalıdır. Tesviye şapı üzerine C2 fayans yapıştırıcısı 

uygulanıp membran üzerine serilmelidir. Membranlar birbiri 

üzerine zeminde 5-10 cm dikey duvarlarda ise 10-15 cm 

bindirilecek şekilde uygulanmalıdır. Bindirmelerin 

sızdırmazlığı sırasına göre butil bant, mastik veya elastik 

çimento ile sağlanmalıdır. Duvar zemin ve köşe birleşim 

noktaları tekrar kullanılacak alana göre 10-30 cm 

aralığında EKAPAH SUPERFLEX ile ortalanarak pah 

yapılmalı ve yalıtım garanti altına alınmalıdır. Membran 

üzerine tekrar C2 fayans yapıştırıcı uygulanıp üst kaplama 

döşenmelidir. Bindirmelerin sızdırmazlığı için kullanılacak 

malzeme yapının hareket karakterine uygun olarak 

seçilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

Malzeme yapısı 

 

Termoplastik elastomer (tpe) esaslı, 

İki yüzeyi esnek örgüsüz keçe kaplı 

Renk Mavi (istenilen tüm renklerde 

üretilebilir.) 

Toplam genişlik 700 mm’e kadar tüm genişliklerde 

üretilebilir. 

Kalınlık 0,65 mm +-0,1 mm 

Kopmada 

uzama (enine) 

>%270 

Basınçlı su 

dayanımı 

>1,5 bar 

Servis sıcaklığı -30c - +90c 

 

AMBALAJ VE DEPOLAMA: 

AMBALAJ: Polietilen ambalajında 50 M’lik rulolar halinde 

 

ÜRÜN KODU: 

1. EKAPAH SUPERFLEX100: 100 MM 

2. EKAPAH SUPERFLEX120: 120 MM 

3. EKAPAH SUPERFLEX150: 150 MM 

4. EKAPAH SUPERFLEX200: 200 MM 

5. EKAPAH SUPERFLEX300: 300 MM 

6. EKAPAH SUPERFLEX400: 400 MM 

7. EKAPAH SUPERFLEX500: 500 MM 

8. EKAPAH SUPERFLEX600: 600 MM 

9. EKAPAH SUPERFLEX700: 700 MM 

 
*70 cm genişliğe kadar istenilen tüm genişliklerde projelere özel 
üretim yapılabilir.  

 

RAF ÖMRÜ: Kuru ve serin ortamda güneş görmeyecek 

şekilde 24 ay depolayınız 

 


