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KULLANIM ALANLARI – UYGULAMA  
 
L’ANTIROCK RSI bir veya birkaç asfalt katman altına, minimum 5cm 
kalınlığında, özellikle hafif araçlar için tasarlanan zeminlerde uygulanır.  
 
Membran önceden astar : ELASTOCOL 500 TP veya AQUADERE TP 
(solventsiz astar) çekilmiş zemin üzere, şalümo ile uygulanır.  
 
Yarı bağımsız sistemin avantajı, kabarma riskini azaltır çünkü membranın 
yapışkan olmayan yüzeyi betondan sızan gazların serbest dolaşımını 
sağlar 
 
Asfalt doğrudan şap üzerine dokülür.  
 
Uygulama ısıtma ile yapılır, serbest uygulanan membranlar gibi, ama 
yapıştırlmadan. Sırasıyla astar çekilmiş zemini ve bitümlü membranı ısıtmalı. Uygulama sadece şalümo kaynak kullanarak 
yapılmalı.  
 
Daha büyük alanlar için, ANTIROCK P gibi serbest uygulanan membranlar ile bölmeler oluşturmak tavsiye edilir.  
 
9 cm lik bindirme belirtisi, hizalı bindirme uygulamasını sağlar. 
 
 
TANITIM – ÜRETİM 

 
ANTIROCK P polimer (SBS elastomer) ile modifiye edilmiş bitüm ve dokunmamış polyester donatılı (180g/m²) yarı bağımsız 
uygulanan bir su yalıtım membranıdır. Isıyla eriyen bitümlü bant şeritleri ve erimeyen kum şeritleri sayesinde, alt yüzey yarı 
bağımsız uygulamayı sağlar. Üst yüzey arduvaz taşlar ile korumalıdır.  
 
Açık gri renkli arduvaz taşlar, inşaat sırasında UV dayanımını sağlar, ayrıca asfalt dökülme anında  mükemmel mekanik koruma 
sağlar. Geçici bir koruma ihtiyacı yoktur.  
 
CIVILROCK ürünlerinin kalitesine büyük önem vermektedir. O nedenle ISO 9001 BSI sertifikalı bir kalite güvence sistemi uygulanır. 
 
 
ANA ÖZELLİKLER  
 
• Şap altı otoparklarda uygulanır (bina alanı hariç) 
• Yarı bağımsız (kabartma riskini azaltır) 
• UV ışınlarına karşı dirençli 
• Sıcağa ve soğuğa esneklik 
• İyi kaynak yapılabilirlik 
• Yüksek mekanik mukavemeti 
• Darbe dayanımı yüksek performans 
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ÖZELLİKLER  
 
  Norm Ortalama değer 

Yüzey kütlesi (2) EN 1849-1 5,50 kg/m² 

Kalınlık (2) EN 1849-1 
4 mm bindirmede  

4,7 mm arduvaz taş üzeri 

Maksimum gerilme mukavemeti  / Uzama (2) 

  Uzunlamasına 

  Enine 

EN 12311-1 

 

 

 

13 daN/cm / %35 

10 daN/cm / %40 

30 gün sonra 20°C de su emme  (1) EN 14223 %0,75  

Düşük sıcaklıkta esneklik (1)  EN 1109 -16°C 

Yüksek sıcaklıkta akma direnci (1) EN 1110 100°C 

Asfalt tabakasının sıkıştırma direnci EN 14692 Uygun  

Su sızdırmazlık  EN 14694 Uygun  
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PAKETLEME 

 
Ölçüler  8 ml x 1 m 

Palet başına rulo sayısı  20 rulo 

Saklama direnci  Palet üzerinde dik olarak  

 

 
SERTİFİKALAR VEYA BELGELER  
 
ANTIROCK RSI aşağdaki belgeye sahiptir : 
Fransa : 

• Cahier de Prescriptions de Pose : « SOPRALENE ANTIROCK – Isı yalıtımsız düz çatı otoparklı su yalıtımı– Trafiğe açık 
asfaltı zemin » 
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CE TESCİLİ  
 

ANTIROCK RSI membranı çatı su yalıtımı için uygulanır. EN 13707 kapsamına girer ve bu normlara göre uygun olarak 
işaretlenmiştir.  
 

 
2007 

 

ANTIROCK RSI 
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Performans belgesi DOP n° WPBFR005 

Fabrika Üretim kontrolü Sertifikası : 2007-CPR-13105, 13107 ve 13109 
 

EN 13707 : 2004 + A2 : 2009 
Modifiye elastomer bitüm ve dokunmamış polyester donatılı membran, üst yüzeyi arduvaz taşlar ve alt yüzeyi polietilen folyo ile 
kaplıdır. 
Ölçüler : 8m x 1m x 4,7 mm. 
Sadece şalümo ile uygulanır. 
Tek kat uygulanır. 

TEMEL ÖZELLİKLER  PERFORMANSLAR  
UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK 

ŞARTNAME 
Dış yangına dayanıklılık  (Not 1) FROOF (t1, t2, t3, t4) 

EN 13707 : 2004 
+ 

A2 : 2009 

Yangın dayanımı E 

Su sızdırmazlık  Uygun  
Çekme özellikleri  
   Çekme dayanımı LxT (N/50 mm) 
   Uzunlamasına LxT (%) 

 
≥ 550x400 

30x30 

Kök dayanımı NPD 

Statik zorlama dayanımı (kg) 20 

Darbe dayanımı (mm) 1000 

Yırtılma dayanımı (N) ≥ 200 

Bağlantı dayanımı 
   Bağlantıların soyulma dayanımı (N) 
   Bğlantıların kesme dayanımı (N) 

 
> 100 
> 400 

Dayanıklılık   
   Eskime sonrası yüksek ısıda akma direnci  

 
 

90°C 
Esneklik  -16°C 

Tehlikeli maddeler  (Notes 2 & 3) Uygun 
Not 1 : Çatı takviyesinin haricî yangın performansı diğer bileşenlere de bağlı olduğundan, performans değerini belirlemek mümkün değildir. 
Not 2 : Bu ürün asbestos veya katran içermemktedir. 
Not 3 : Avrupa çapında bir standart bulunmadığından süzme (liçing) özelliği performans değeri belirlemek mümkün değildir. Bu yüzden, uygulamanın yapıldığı ülkenin 
yürürlülükte olan ulusal yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır. 
PD*: Belirtilmemiş Performans Değeri. 


