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MASTILASTIC HYBRID 

Hybrid Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği 
Hibrit polimer esaslı, , UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, hem yapıştırma hem de dolgu amaçlı 

kullanılan elastomerik derz dolgu mastiğidir. 

 

Teknik Bilgiler 

 

Renk Beyaz - Gri – Siyah 

Shore Sertliği ~ 30 

Kopmada Uzama ≥ %500 

Gerilme Mukavemeti 1,5 N/mm² 

Kabuk Bağlama Süresi ~ 40 dakika 

Spesifik Ağırlık 1.58 ± 0,02 gr/cc 

Kürlenme süresi ≥ 2,5 mm / 24saat 

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

 

Genel Özellikler 

 Havadaki nem ile kürlenir. 

 İzosiyanat ve solvent içermez. 

 Kalıcı elastikiyetinden ötürü gerilim transferlerini mümkün kılar. 

 Kokusu yoktur. 

 Çökme, sarkma, büzülme yapmaz. 

 UV ışınlarına, atmosferdeki kimyasallara karşı dirençlidir. 

 Birçok yüzeye astarsız uygulanır. 

 Eski ve yeni binaların subasman kotu üzerinde kalan derzlerinde kullanılır. 

 Vibrasyon ve ses azaltıcı özelliği vardır. 

 Alüminyum, çelik plaka, metal, pirinç, bakır, cam, ahşap, sert plastic ve beton gibi yüzeylere mükemmel 

yapışma sağlar. 

 Yapışkan değildir, üzerinde toz tutmaz. 

 Su, deniz suyu, kireçli su, seyreltik asitler ve su bazlı temizleyicilere karşı uzun süreli mukavimdir. 

 Tabanca ile sıkılması ve yüzeyinin düzeltilmesi kolaydır. 

 İç - dış ortamlarda, düşey - yatay yapı derzlerinin doldurulmasında kullanılır. 

 Zemin derzlerinde ve hareketi az olan duvar derzlerinde kullanılır. 

 Fabrikasyon plaka çelik birleşme derzlerinde kullanılır. 

 Boru montajlarında dolgu ve yapıştırma amaçlı kullanılır. 

 Otomotiv sektöründe, tren vagonlarında, tekne imalatında kullanılır. 

 Rutubetin yoğun olduğu ıslak hacim mahallerinde kullanılır. 

 Prekast elemanlarda kullanılabilir. 

 

Uygulama Öncesi Hazırlık 

 Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır. 

 Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +40°C arasında olmalıdır. 

 Mevcut yüzey astar ile kaplı ise; uygun solvent ile temizlenmelidir. 

 YAPSEAL
®
 MASTILASTIC HYBRID astarsız şekilde tüm yapı elemanlarına mükemmel yapışma sağlar. 

Ancak bazı tür tuğlalar, tabii taşlar, plastikler, boyalar, astar malzemeleri gibi yüzeyler yapışmaya karşı direnç 
gösterebilirler. Uygulamadan önce bazı testlerin ve denemelerin yapılmasında yarar vardır. 

 Uygulama öncesi yüzeyi hazırlanmış derzlerin kenarlarına uygun bant yapıştırılarak, düzgün yüzey bitişi 
sağlanmalıdır. 
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MASTILASTIC HYBRID 

Sarfiyat  

YAPSEAL
®
 MASTILASTIC HYBRID’in 600 ml Alu-PE sosis ambalajına ait standart derinlik ve genişlik için 

yaklaşık sarfiyat değerleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Derz Derinliği 
(mm) 

Derz Genişliği (mm) 

10 15 20 

10 6,00  4,00 3,00 

 

Uygulama Metodu 

YAPSEAL
®
 MASTILASTIC HYBRID’in sosis ambalaj tipi için ağızdan dolma aliminyum mastik tabancası 

kullanılmalıdır. Kartuş ambalajının uygulanması için ise; kartuşun nozul takılacak plastik kısmı kesilir ve nozul 

monte edilir.  

 

YAPSEAL
®
 MASTILASTIC HYBRID’in dolgu amaçlı kullanımında, malzemenin derz içinde serbest hareketini 

sağlamak için, derzin alt yüzeyine kesinlikle temas etmemesi gerekir. Bunu sağlamak için uygun boyutta kapalı 

hücreli polietilen derz fitilinin derzin altına yerleştirilmesi gerekir. YAPSEAL® MASTILASTIC HYBRID’in 

kesinlikle hem derzin kenar yüzeylerine, hem de alttaki fitile temas edecek şekilde sıkılması gerekir. 

Uygulamaya kartuşun ucu mastiğin içinde tutularak, sabit bir hızla sıkılarak devam edilmelidir. Böylece bünyeye 

hava girmesine engel olunmalıdır. Malzemenin kat kat sıkılması gerekmektedir. 

 

YAPSEAL
®
 MASTILASTIC HYBRID’in yapıştırma amaçlı kullanımında, hazırlanmış yüzeye kısa çizgiler ya da 

noktalar halinde uygulanması gerekir. Parçalar birbirine bastırılarak yapıştırılır. Sıkılan malzemenin yüzey 

düzeltmesinin, kabuk bağlama süresinden önce yapılmış olması gerekir. Henüz kurumamış malzeme; alkol, 

ispirto ya da benzer bir sovent ile temizlenebilir. Kuruduktan sonra ancak mekanik yöntemler ile temizlemek 

mümkündür. 

 

YAPSEAL
®
 MASTILASTIC HYBRID boyanabilir. Boyanın uygunluğu önceden denenmelidir. Uygulama bir alkol 

ya da alkid reçine beraberinde olacaksa, bu tür ürünlerin malzemenin kürlenmesine etki ettiği ve boyanın 

kuruma süresini kısalttığı göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanılan boyanın kalınlığı ve sertliği, malzemenin 

elastikiyetini azaltacak ve boya tabakasının çatlamasına neden olacaktır. 

 

Uygulama sonrasında yüzeyinin uygun bir aparat ile pürüzsüz düzeltilmesi gerekir. Bu düzeltmenin iyi bir 

şekilde yapılması, malzemenin bünyesinde kalmış olabilecek hava kabarcıklarının da patlamasına yardım 

edecektir. Eğer uygulama derzinin kenarlarının keskin ve düzgün olması isteniyorsa, maskeleme bandı 

kullanılmalıdır. Maskeleme bandının uygulamadan hemen sonra ve malzeme kurumadan önce sökülmesi 

gerekir. 

 

Öneriler ve Uyarılar 

 YAPSEAL
®
 MASTILASTIC HYBRID uygulamasında en iyi sonuç için ortam sıcaklığının +5°C ile +40°C 

arasında olması ve kötü hava şartlarında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

 Malzemenin performans sıcaklığı -40°C - +100°C (Çok kısa süre için +150°C) arasındadır. 

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

 Malzemenin performans ve teknik değerlerinin belirtilen verileri sağlayabilmesi, işlenebilme ve açık bekletme 

sürelerinde uzama-kısalma olmaması için; belirtilen ortam ve yüzey sıcaklıklarında, optimum nem oranı olan 

ortamda uygulama yapılması tavsiye edilir. Önceden depolanmış ve uygulama için açılacak ambalajların 

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

 Silikon uygulamaları ile beraber aynı anda ve aynı ortamda uygulanmaması tavsiye edilir. 

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

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

hava kabarcığına neden olunur. 

 Malzeme havanın nemi ile kürlendiğinden, ortamın bol havadar olmasına önem verilmelidir. 

 Kullanılan ekipmanlar, uygulama sonrasında mutlaka solvent ile temizlenmelidir. 
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MASTILASTIC HYBRID 

Ambalaj 

310 ml Aluminyum Kartuş 

600 ml Alu-PE Sosis 

 

Depolama Koşulları 

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

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

koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanabilir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik 

bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına 

uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske 

benzeri 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, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme-

den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak 

yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme-

lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu 

konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir. 

 

Sorumluluk 

İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 

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

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

düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün 

niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler 

yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının 

sorumluluğundadır. 


