SOPRASTICK SI UNILAY
Tan›t›m

Bileﬂenler

SOPRASTICK SI UNILAY, hem kaynaklanabilen hemde kendinden yap›ﬂkanl›, elastomer
bitüm donat›l› bantlardan oluﬂur. Alt yüzü, kendinden yap›ﬂan bitüm bantlar ile kapl›d›r ve
bunlar ayr›labilir film ile korunurlar, üst yüzü ise arduvaz ile korunur. SOPRASTICK SI UNILAY,
bindirme yerlerinde çift yap›ﬂt›rma sistemi uygulanmas›na olanak tan›r. Bu yerlerin bir k›sm›
kendinden yap›ﬂkanl›, bir k›sm› ise ﬂalümo yard›m› ile yap›ﬂt›r›l›r.

SOPRASTICK SI UNILAY
250 gr/m2 kompozit
Elastomer bitüm: Seçme bitüm ve SBS termoplastik
Ba¤lay›c›
polimer*
Kal›nl›k
3,5 mm bindirme yerlerinde
Yüzey a¤›rl›¤›
Arduvaz üzerinde 4,2 mm
Üst yüz
Yaklaﬂ›k 5,2 kg/m2
Do¤al veya renkli arduvaz pullar›
Alt yüz
Ayr›labilir silikon film taraf›ndan korunan SI bantlar›
Kaplama ﬂeridi
(12 cm (8 cm kendinden yap›ﬂan+ 4 cm film))
* UEAtc nin özel talimatlar›na göre SBS elastomer bitüm
Donat›

SOPRASTICK SI UNILAY
MDV2
MDV1

Özellikleri
Çekim alt›nda maksimum güç (EN 12311-1)
- Uzunlamas›na
- Enlemesine
Maksimum güçte uzama (EN 12311-1)
- Uzunlamas›na
- Enlemesine
Düﬂük ›s›da yumuﬂakl›k (EN 1109)
S›cakl›¤a dayan›m (EN 1110)
80 ºC’de ebat sabitli¤i (EN 1107-1)
Çivi y›rt›lmas›na dayan›m (EN 12310-1)
- Uzunlamas›na
- Enlemesine
Dinamik zorlamaya dayan›m (NF p 84-353)

1300 N/5 cm 1100 N/5 cm
1150 N/5 cm 950 N/5 cm
%5
%5
-20 °C
105 °C
-% 0,1

%3
%3
-16 °C
100 °C
-% 0,4

250 N
300 N

200 N
250 N

20 Jul (D3)

1MDV = Üreticinin tespit de¤eri
2MLV = Üreticinin limit de¤eri

Saklama koﬂullar›

SOPRASTICK SI UNILAY
7 mt x 1 mt
Rulo ölçüsü
Yaklaﬂ›k 36 kg
Rulo a¤›rl›¤›
Renk
Arduvaz gri veya siyah
Stoklama
Üzeri k›l›fl› paletler halinde dik ﬂekilde
Rulolar›n uzunlu¤u - %1 bir toleransla verilmiﬂtir. Bir ruloda 2 kesim bulunabilir. Bu durumda,
en küçük uzunluk en az 3 metredir ve toplam uzunluk nominal uzunlu¤a eﬂde¤erdir. Rulolar
düz bir zemin üzerine konularak depolanmal›d›r. Paletler maksimum 2 palet boyunu geçmeyecek
ﬂekilde, aralar›na bir levha konularak yüklenebilir. Kötü havalarda veya düﬂük s›cakl›klarda, en
az 5 saat önce, en az + 2 °C derecede bekletilmesi ve rutubete karﬂ› korunmas›, malzemenin
kullan›m›n› kolaylaﬂt›rabilecektir.

Kullan›m alan›

SOPRASTICK SI UNILAY malzemesi, poliüretan veya polistren kaplamalar›n üzerine tek kat
uygulanabilen su yal›t›m membran›d›r.

Uygulama

SOPRASTICK SI UNILAY, k›smi olarak kendinden yap›ﬂ›r ﬂekilde taﬂ›y›c› üzerine konur, daha
sonras›nda membran›n bindirme yerleri kendinden yap›ﬂ›r ﬂekilde yerleﬂtirilir ve kalan k›s›mlar
ﬂaloma yard›m› ile yap›ﬂt›r›l›r. Hiçbir ﬂartda s›cak bitüm uygulanarak yap›ﬂt›r›lmaz.

Özel talimatlar

Hijyen, sa¤l›k ve çevre:
Genel aç›dan hijyen, sa¤l›k ve çevreye iliﬂkin talimatlara uygundur. Her türlü ek bilgi için güvenlik
bilgi föyüne bak›n›z.
Kalite kontrol:
SOPREMA, kuruldu¤u günden bu yana ürünlerinin kalitesine öncelikli önem vermektedir. Bu
yüzden BSI taraf›ndan onayl› ISO 9001 kalite sistemi uygulanmaktad›r.

Çat›lar›n su yal›t›m›nda kullan›lan SOPRASTICK SI UNILAY, EN 13707 standart›na uygun olarak
CE ibaresini taﬂ›r.
MLV olarak ifade edilen CE ibaresinin esas verileri, aﬂa¤›daki tabloda belirtilmiﬂtir; daha fazla
bilgi için her bir yaprak malzemedeki CE uyumluluk beyannamesine bak›n›z.

CSTB 0679

SOPRASTICK SI UNILAY
SOPREMA
B.P 60121-14 Rue de ST-Nazaire
67025 STRASBOUG
Cedex 1
0679-CPD-0130 say›l› Fabrika Kontrol sertifikas›
EN 13707
7 mt x 1 mt x 4,2 mm ebad›nda, elastomer bitüm, üzeri arduvaz kapl› ve yüzeyde kendinden
yap›ﬂan bant vard›r.
Alt katman kendinden yap›ﬂarak uygulan›r.
Tek kat kullan›m yada arduvaz yüzey kat› ﬂeklinde kullan›m, yaln›zca ﬂaloma kaynak uygulama
D›ﬂ kaynakl› ateﬂe dayan›m
PND
D›ﬂ kaynakl› ateﬂe reaksiyon
E
Uzunlamas›na gerilime dayan›m EN 12311-1
1100 N/5 cm
Enlemesine gerilime dayan›m EN 12311-1
950 N/5 cm
Uzunlamas›na uzama EN 12311-1
%3
Enlemesine uzama EN 12311-1
%3
Statik zorlamaya dayan›m (EN 12730)
20 kg
ﬁoklara direnci (EN 1109)
1750 mm
-16 °C
So¤ukta bükülebilirlik EN 1109
100
°C
Yüksek s›cakl›kta akma EN 1110
0 °C
EN 1296 ya göre yaﬂlanmada EN 1109 katlanma
90 °C
EN 1296 ya göre yaﬂlanmada EN 1110 s›cakl›k dayan›m›
Uygun
Su s›zd›rmazl›k (EN 1928)
Su s›zd›rmazl›k (EN 12317-1) derzlerin kesilmesine dayan›m
900 N/5 cm
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