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MASTILASTIC 2C 

Polisülfit Esaslı Derz Dolgu Mastiği 
Polisülfit esaslı, UV ışınlarına, jet yakıtlarına ve yağlara dayanıklı elastomerik derz dolgu malzemesidir. 

 

Teknik Bilgiler 

 

Renk Gri – Siyah 

Shore A Sertliği ~ 30 

 a ı m  ay ı ≤ %10 

Gerilme Mukavemeti 0,60 N/mm
2
 

Elastisite Modülü 0,45 N/mm
2
 

Kopma Mukavemeti %350 

Elastikiyet %98 

Akma Mukavemeti Maks. 2 mm 

İşlene ilme Süresi Min. 2 saat 

Yoğunluk 
Bileşen A: 1,60 kg/litre 
Bileşen B: 2,00 kg/litre 

Kürlenme Süresi Yaklaşık 1 gün 

*Tipik değerler; +23°C’de, %50 bağıl nem için verilmiştir Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. 

 

Genel Özellikler 

 Dökme ve ta an a kıvamlı olmak üzere iki tipi  ulunmaktadır. 

 Yağ, petrol ve diğer kimyasallara karşı dayanıklıdır. 

 Düşey uygulamalarda akma yapmaz. 

 Beton ve ahşa a mükemmel yapışma sağlar. 

 Doğru astar uygulaması ile yüzeye mükemmel aderans sağlar. 

  alı ı elastikiyetinden ötürü gerilim transferlerini mümkün kılar. 

 UV ışınlarına, atmosferdeki kimyasallara karşı dirençlidir. 

 Korozyona sebep olmaz. 

 İç – dış, düşey - yatay uygulamalarda dilatasyon ve yapı derzlerinin doldurulmasında kullanılır. 

  avaalanı ve petrol istasyonlarında kullanılır. 

 Su toplama havuzlarındaki derzlerde kullanılır. 

  imyasal maddeye maruz kala ile ek inşaat alanlarında kullanılır. 

 Depolarda, yakıt depolama alanlarında, garajlarda kullanılır. 

 Enerji santrallerinde ve endüstriyel zeminlerde kullanılır. 

 İçme suyu depolarının derzlerinde kullanılır. 

 Yapıların toprak altında kalan ve sürekli su teması  ulunan derzlerinde kullanılır. 

 

Uygulama Öncesi Hazırlık 

 Yüzey, yapışmayı engelleye ek her türlü kirden arındırılmalıdır. 

 Uygulama yapıla ak yüzeyin sı aklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. 

 Uygulama öncesi yüzeyi hazırlanmış derzlerin kenarlarına uygun  ant yapıştırılarak, düzgün yüzey  itişi 

sağlanır. 

  ullanıma hazır halde ve karışım oranları doğrultusunda üretilen iki  ileşen, yaklaşık 3 dakika  oyun a, rengi 

griye dönene kadar ve homojen  ir karışım elde edilin eye kadar uygun karıştırı ı yardımı ile karıştırılır. 
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MASTILASTIC 2C 

Sarfiyat  

450 ml YAPSEAL
®
 MASTILASTIC 2C' ye ait standart derinlik ve genişlik için yaklaşık sarfiyat değerleri aşağıda 

 elirtilmiştir. 

 

Derz Derinliği 
(mm) 

Derz Genişliği (mm) 

10 15 20 25 30 40 

10 4,5 3 2,2 1,8   

15  2 1,5 1,2 1  

20   1,1 0,9 0,75 0,56 

25    0,7 0,6 0,45 

30     0,5 0,37 

 

Uygulama Metodu 

YAPSEAL
®
 MASTILASTIC 2C uygulamasına geçilmeden ön e, uygulama derzinin kenarlarının keskin ve 

düzgün olması isteniyorsa, maskeleme  andı kullanılmalıdır. Maskeleme  andının uygulamadan hemen sonra 

ve malzeme kurumadan önce sökülmesi gerekir. Daha sonra derzin içerisine, derz genişliğinden yaklaşık 5mm 

daha geniş olan polietilen fitil yerleştirilerek; malzemenin alt yüzeye yapışması engellenmelidir. Bu sayede 

öngörülen sarfiyatı sağlamak da amaçlanmaktadır. Yerleştirme derinliği, derz genişliğinin yarısı kadar olmalıdır.  

 

Malzemenin astarı polietilen fitile temas etmemelidir. Eldiven kullanarak astar yüzeyine dokunulduğunda, 

malzeme parmağa yapışmaya ak ve astar yüzeyinde parmak izi kala ak kıvama gelindiğinde mastik 

uygulamasına geçilmelidir. Astarın kuruduğu durumlarda, mastik uygulamasına geçilmemeli; tekrar astarlama 

işlemi yapılmalıdır. 

 

YAPSEAL
®
 MASTILASTIC 2C’nin ta an a kıvamı, yatay ve düşey derzlerde kullanıla ilir. Malzeme, ağızdan 

dolma aliminyum mastik ta an asına, içeriğine hava girmeye ek şekilde doldurulmalıdır.  azırlanan karışım, 

astarlanmış kenar yüzeyler ve polietilen fitil üzerinden  aşlanarak derz içine  oşaltılmalıdır. Daha sonra derzin 

ortasında kalan  oşluk tamamen doldurulmalıdır. 

 

YAPSEAL
®
 MASTILASTIC 2C’nin dökme kıvamı, sade e yatay yüzeylerde kullanılır.  azırlanan karışım, 

dökme işlemine uygun ağızlı kap veya ağızdan dolma aliminyum mastik ta an ası yardımı ile derz  oşluğuna 

 oşaltılır. Boşaltma işlemine hava  oşluğu oluşumunu engelleye ek şekilde, fitil üzerinden  aşlanmalıdır.  

Uygulama sonrasında yüzeyin uygun  ir aparat ile pürüzsüz düzeltilmesi gerekir. Bu düzeltmenin iyi  ir şekilde 

yapılması, malzemenin  ünyesinde kalmış ola ile ek hava ka ar ıklarının da patlamasına yardım ede ektir. 

 

Öneriler ve Uyarılar 

 YAPSEAL
®
 MASTILASTIC 2C uygulamasında en iyi sonuç için ortam sı aklığının +5°C ile +30°C arasında 

olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

 Malzemenin performans sı aklığı -40°C ile +90°C arasındadır. 

 Sonlandırılan uygulama, 48 saat  oyun a ağır hava şartlarından ve su temasından korunmalıdır. 

 Malzemenin performans ve teknik değerlerinin  elirtilen verileri sağlaya ilmesi, işlene ilme ve açık  ekletme 

sürelerinde uzama-kısalma olmaması için;  elirtilen ortam ve yüzey sı aklıklarında, optimum nem oranı olan 

ortamda uygulama yapılması tavsiye edilir. Ön eden depolanmış ve uygulama için açıla ak am alajların 

ortalama 25°C ‘de kullanıma hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 

  ürlenmesi esnasında alkol ve solvent esaslı temizlik maddeleri ile temas ettirilmemelidir. 

 Eğer uygulama yüzeyinde nem ya da  uhar çıkışı varsa, uygulama yapılmamalıdır. Aksi halde mastik içinde 

hava ka ar ığına neden olunur. 

 YAPSEAL
®
 MASTILASTIC 2C’nin üzerinin  oyanması tavsiye edilmemektedir. 

  ullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka solvent ile temizlenmelidir. 

 

Ambalaj 

YAPSEAL
®
 MASTILASTIC 2C Dökme  ıvamı: 2,5 lt’lik (A + B) set teneke 

YAPSEAL
®
 MASTILASTIC 2C Ta an a  ıvamı: 2,5 lt’lik (A + B) set teneke 
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MASTILASTIC 2C 

Depolama Koşulları 

+5°C ile +30°C arasında, kuru ortamda ve dondan koruyarak; orijinal am alajında depolanmalıdır. En fazla 3 

palet üst üste konula ilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama 

koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden iti aren 12 ay süreyle saklana ilir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Ön elikle uygulama yapıla ak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği ted irleri alınmalı ve işlemler teknik 

 ilgi ile donanıma sahip kişiler e yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına 

uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğin e  elirtilen iş el iseleri, koruyu u eldiven/gözlük/maske 

 enzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha-

valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması 

kesinlikle önlenmeli,  öyle  ir durumda hemen  ol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme-

den tı  i yardım alınmalıdır. Yiye ek ve içe eklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak 

yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla  ilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) in elenme-

lidir. Ayrı a ürünün uygulanması; yeterli teknik  ilgiye, donanım ve deneyime sahip kişiler e yapılmalıdır. Bu 

konudaki sorumluluk münhasıran kullanı ıya aittir. 

 

Sorumluluk 

İş  u  ilgi föyünde verilen tüm  ilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik  ilgi ve donanıma sahip 

kişiler e tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana 

gelebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş  u katalog yenisi 

düzenlenin eye kadar geçerli olup eski  asımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün 

niteliğinde değişiklik yapa ilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik ted irlerinin alınması zorunludur. Bu ted irler 

yukarıda örnek olarak sayılanlardan i aret olmayıp, tüm güvenlik ted irlerinin alınması münhasıran kullanı ının 

sorumluluğundadır. 


