
 
 
Kaubit PEVV Su Yalıtım Membranı 
 
Seramik altı yüzeylerin su yalıtımı için çatlak örtücü membran 
 
Tanım : 
 
Yırtılmaya karşı dayanımı yüksek, her iki tarafı keçe ile kaplı, buhar kesici özelliği olan, seramik 
yapıştırıcılarına, su yalıtım harçlarına ve su yalıtım reçinelerine iyi aderansı olan polietilen 
membrandır. 
 
Uygulama Alanları : 
 
Kaubit PEVV Su Yalıtım Membranı ıslak hacimlerde seramik altında, pencere ve kapı kör kasası 
duvar birleşimlerinde bulunan sıvanın içinde, balkonlarda ve teraslarda bulunan seramik 
kaplamanın altında kullanılır. Uygulama yüzeyleri arasında çimento esaslı ve kireç katkılı şaplar, 
beton yüzeyler, tuğla yüzeyler, gaz beton, çimento ve alçı esaslı sıvalar, alçıpan gibi duvar panelleri 
bulunmaktadır. 
 
Teknik Özellikler : 
 
Çalışma Sıcaklığı     +5 oC ve üzeri 
Kalınlık      0,35mm 

Genişlik      1m 
Rulo Uzunluğu     30m 
Ağırlık       240g/m² 
Bariyer Malzeme     Polietilen 
Eşdeğer hava katmanı  
kalınlığı, SD değeri     90m 
 
Yüzey Hazırlığı : 
 
Uygulanacak yüzey kuru, sağlam ve düz olmalıdır. Yağ, gres, toz ve diğer ayırıcı katmanlardan 
temizlenmiş olmalıdır. Yüzeyde bulunan çukurluklar, boşluklar ve tesviyedeki bozukluklar mineral 
ürünler kullanılarak düzeltilmelidir. Yapıştırmada kullanılacak ürünün kullanım kılavuzunda 
belirtlilen astar kullanılmalıdır. Yüzeyde bulunan nem aşağıdaki değerleri aşmamalıdır: 
Çimento esaslı şaplar:  %2 
Kireç içeren şaplar:   %0,5 
Kireç içeren ısıtılmış şaplar: %0,3 
 
Kullanılı şı : 
 
İhtiyaç duyulan membran şeritleri bir bıçak veya makas yardımıyla kesilir. Esnek bir yapıştırma 
harcı veya esnek bir seramik yapıştırıcısı 4mm’lik taraklama yapılarak yüzeye sürülür, kesilen şerit 
bu harcın veya yapıştırıcının üzerine serilip bastırılır. Ek yerlerinde bindirme yapılabilir veya bu 
bölgelerin üzerinden bir bant ile geçilebilir. Ek yerleri birbirlerine esnek yalıtım harcı kullanılarak 
yapıştırılmalıdır. 5 cm’lik bir bindirme sağlanmalıdır. Boru geçişlerinde ve süzgeçlerde Kaubit FA 
NVV manşetleri kullanılarak su yalıtımı sağlanmalıdır. Duvar ve döşeme birleşimlerinde Kaubit FA 
NVV yalıtım bandı kullanılmalıdır. Yalıtım bandı ve manşetler Kaubit PEVV yalıtım membranı 
serildikten sonra esnek su yalıtım harcıyla serilen membrana yapıştırılarak uygulanmalıdır.    



 
Sarfiyat : 
 
Metrede 1,05m 
 
Takip Eden Uygulamalar : 
 
Kaubit PEVV Su Yalıtım Membranı son kat olarak kullanılamaz bu yüzden uygulamadan sonra 
seramik gibi bir katmanla korunmalıdır. 
 
Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi : 
 
Tüm alet ve ekipmanlar kirletilen yerler su ile hemen temizlenmelidir. 
 
Saklama Koşulları ve Süresi : 
 
Orijinal ambalajı içinde serin ve kuru bir yerde 24 ay saklanabilir. 
 
Ambalaj : 
 
1 Rulo/Kutu 
28 Kutu/Palet  
 
Güvenlik Bilgisi : 
 
Tehlikeli madde içermez. 
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