
4420 Tek Tarafı Yapışkanlı, Keçeli Butil Membran 

Keçe üzerine kaplanmış yüksek su yalıtım özelliğine sahip tek taraflı butil kauçuk yapışkanlı membrandır.  
Membran No.4420 +/- farklı ısılarda gösterdiği dengeli ve yüksek yapışma özelliği sayesinde nem yalıtımı ve uzun ömürlülük 
gerektiren bir çok uygulamada kullanılabilir. Ayrıca çok iyi hava sızdırmazlığı sağlar.

Membran yapısı

Uygulama alanları

(1) Balkon,teras,ıslak hacim,çatı vb göllenme olmayan eğimli yatay yüzeylerde su yalıtımlarında. 
(2) Seramik altı su yalıtımında 
(3) İnşaatlarda ve endüstriyel uygulamalarda bağlantı yalıtımı amacıyla, çatılarda, kaplamalarda, havalandırmalarda, çatlakların 

tamirinde v.s.

Test Performansı

Test unsuru Birim Değer 

Yapışkan (Paslanmaz çelik plakada) 
N/10mm 

(gf/25mm) 
7.84 

(2,000) 

Örnek Ball No. 34 

Tutunma kuvveti (23
o
C, 9.8N) Düşme dakikası 3 

Gerilme kuvveti 
N/10mm 

(kgf/25mm) 
51.0 
(13) 

Uzama % 35 

Test metodu: JIS Z 0237 
* Test sonuçları referansiyel değerlerdir, garanti değildir..
* Parantez içindeki değerler referansiyel birim değerleridir.

Standart ölçüler ve ambalaj

Ölçü (En × Uzunluk) Et kalınlığı 

1200mm × 20m 0,75 mm 

Uyarılar 
1 - Membranın uygulanacağı yüzey kirli olduğu taktirde yeterli yapışkanlık sağlanamayacaktır. Membranın yapışacağı yüzey her 

türlü kir, toz, nem, yağ v.s. den arındırılmış olmalıdır. 
2 - Membranı uyguladıktan sonra yeterli yapışkanlığın sağlanması için üzerine iyice bastırınız.
3 - Membran serin bir yerde saklanmalıdır. Direk güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.
4 - Elektrik yalıtımı amacıyla kullanmayınız.
5 - Membranı eğimli çatılarda uyguladığınızda,keçeli kısmın üzeri boyanarak UV koruması sağlanabilir.
6 - Islak hacimlerde uygulandığında,üst kaplama için herhangi bir koruma tabakası gerektirmeden keçeli kısıma seramik 

uygulaması yapılabilir. 
7 - Membran cilde uygulamaya uygun değildir. Cilde yapıştırılması halinde yapışkan artığı kalabilir ve ciltte sorunlara neden olabilir.
8 - Butil membran kalıcı yapıştırma içindir ve söküldüğü zaman yapışkan artığı kalacaktır. Membranın nasıl bir yüzeye 

uygulandığına dikkat ediniz. 
9 - Dış yüzeylerde direk güneş ışığı, kar vb. hava şartlarına maruz kalacak şekilde kullanmayınız. 
10 - Kullanmadan önce membranın uygulamanız için uygunluğunu kontrol ediniz. 
11 - Özel uygulamalarda kullanmadan önce bize danışabilirsiniz.
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