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Kendinden soğuk yapışmalı bitümlü yalıtım membranı

Yapılardaki zemin nemi ve basınçlı olmayan sulara karşı yalıtım malzemesi

Zeminde yüzer döşeme altında kapilar olarak yükselen nem ve buhar geçi-

şini engeller

Düşük sıcaklıklarda bile yüksek yapışma mukavemeti ile kendinden yapışır

Anında su ve yağmur dayanımı sağlar

Yüksek yırtınma mukavemeti sağlar

Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir

Temiz ve basit uygulama

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ



Uygulama Alanları
Yapılardaki bodrum dış duvarları, zemin beton plakları, balkon, 
teras, ıslak mekanlar, istinat duvarları, aydınlık boşlukları, te-
mel  vb. yerlerin zemin nemi ve basınçsız suya karşı su yalıtımı 
amacıyla kullanılır. 

Zeminde yüzer döşeme altında kapilar olarak yükselen nem 
ve buhar geçişini engeller

Dikey ve yatay yüzeylerde kullanılır.

Ürün Tanımı
ARDEX BM modifiye edilmiş bitüm esaslı kendinden yapışan, 
çatlak köprüleyen 2 kat lamine edilmiş yırtılmayan HDPE taşı-
yıcı folyo ile kaplanmış yalıtım membranıdır.

Alt Zemin Hazırlığı
Alt zemin sağlam, taşıyıcı, tozumayan, düz bir zemin olmalıdır.
Yapışmayı engelleyici bitkisel - organik , toprak, kir, pas, harç, 
demir vb. kalıntılardan arındırılmalıdır. Tüm emici yüzeyler  
ARDEX BU-T veya ARDEX BU-2K ürünü 1:5 oranına kadar su 
ilavesi yapılarak önceden astarlanmalıdır. Bunun için alt zemin 
emici olmalı dolayısıyla mümkün olduğu kadar kuru ya da en 
fazla hafif nemli olmalıdır. Islak alt yüzey zeminler; yüzeyde-
ki su filmi tabakasından ya da koyu renginden belli olur ve 
bu yüzeylerin emiciliğini azaltır. Bunun için bir yalıtım harcıyla 
arka yüzeyden gelen neme karşı tedbir alınmalıdır. Metal yada 
sentetik yüzeyler için astar gerekli değildir.

Uygulama esnasında alt zemin ile yalıtım malzemesi arasın-
da kesinlikle su olmamalıdır. Bunun için mutlaka yalıtım harcı 
kullanılmalıdır Yapıdaki köşeler girintiler çıkıntılar ARDEX B 20 
Universal harç ile bir mala yardımıyla yuvarlatılabilinir. 2-5 mm 
arasındaki açık derzler ARDEX BU 2 K Bitümlü kalın sürme 
yalıtım ürünü ile doldurulmalıdır.

Betondaki derin hava kabarcıkları ve gözenekler sıvanmalıdır. 
5 mm üzeri derzler veya diletasyonlar yine bir harç ile doldu-
rulmalı ve astar tamamiyle kurumalıdır. Bims tuğlası gibi büyük 
gözenekli taşlarda %50’nin altında bir yapıştırma mukavemeti 
oluşturacağından bu tür taşların üzerine ARDEX BU-T yada  
ARDEX BU 2 K Bitüm esaslı kalın likid sürme yalıtım malze-
mesi uygulanır.

Uygulama
Alt yüzey ARDEX BU-T ya da BU-2K ile astarlanır. ARDEX BM 
soğuk membran yapıştırılmadan önce oda sıcaklığında (yakla-
şık 20°C’de) saklanmalıdır. Çok soğuk ya da çok sıcak sak-
lama koşulları uygulama şartlarını etkiler.  Membran yapıştırıl-
madan önce uygulanmış olan astar yeterli derecede kurumuş 
olmalı yani herhangi bir temas halinde rengi değişmemeli ve 
alt yüzeye yapışmış olması kontrol edilmelidir. Bu durumda 
uygulamaya başlamadan önce küçük bir membran şeridi as-
tarlanmış yüzeye yapıştırılmalı, bastırılmalı ve akabinde tekrar 
çekilerek koparılmalıdır. Koparılan parça neticesinde eğer alt 
zeminden astar %50’den fazla kopmuşsa gerekli aderans 
sağlanamamış demektir. Bu durumda membran daha ilerki 
bir zamanda uygulanmalıdır. Yeterli aderansın sağlandığının 
anlaşılması ancak membran numunesinin güçlü bir kuvvet 

uygulayarak alt zeminden koparıldığında sağlanmış olur. Uygu-
lama sabah saatlerinde yapıldığında yüzeyde oluşan çiğ vb yo-
ğuşma suyuna dikkat edilmelidir. Özellikle uygunsuz ve nemli 
hava şartlarına sahip bölgelerde meydana gelebilecek bu tarz 
etkilere karşı yüzeyin kuruması beklenmelidir. Uygulanacak 
uzunluğa göre membran tahta bir yüzeyin üzerinde keskin 
bir bıçak ile (kaplama kağıdı altta kalacak birşekilde ) kesilir, 
kullanılmayan parça tekrar rulo halinde toplanır. ARDEX BM 
yapıştırılmadan önce, duvar-zemin geçişleri ve iç-dış köşeler, 
kenarlar , pahlar, komplike detaylar, boru geçişleri olan vb. kri-
tik yerlere ARDEX BM-T 10 kaynak bandı yapıştırılır. Binaların 
bodrum dış duvarlarındaki zemin ve duvar birleşim noktaları 
geniş kesilmiş ARDEX BM membranı ile ilave olarak yapıştırıl-
malıdır. Membran yüzeye yapıştırılırken aynı zamanda alttaki 
kağıt çekilerek alt yüzeyin tamamına yapışması sağlanır.

Duvarlarda yapıştırma işlemi yukardan aşağıya doğru yapılır 
ve aşağıdaki önemli hususlara dikkat edilmelidir. 

 — Koruma kağıdı membranın başından itibaren yaklaşık 1m 
yavaşça membran açılarak çekilir

 — Membranın yapışkanlı yüzeyi alt zemine yapıştırılır ve ko-
ruma kağıdı yapıştırdıkça arka taraftan çekilmeye devam 
edilir.

 — Uygulama esnasında membran yüzeye yapıştırılırken üst 
kısımdan el veya bir alet yardımıyla ortadan dışarlara doğ-
ru bastırılarak arada hava kabarcığı oluşması engellenir 
ve membranın alt zemine tamamen yapışması sağlanır. Bu 
esnada örneğin lastik bir rulo ile tüm yüzey kuvvetlice alt 
yüzeye bastırılır.

 — Takip eden membran katmanları bir öncekinin üzerine en 
az 10 cm bindirilerek yapıştırılır. Binilerin üzerleri lastik rulo 
ile özellikle bastırılırak yapıştırılmalıdır.

 — Duvarın üstündeki başlangıç ya da bitiş noktası yatay ola-
rak fixband ya da sıva profilleri ile güven altına alınmalıdır.

 — ARDEX BM uygulamasının hemen arkasından yalıtım ve dre-
naj plakası uygulaması yapılabilir.

 — Bu plakaların ideal yapıştırılması ARDEX BU 2 K- P ve AR-
DEX BU 2K Bitümlü sürme yalıtım malzemesi ile ideal ola-
rak yapılabilinir.

 — ARDEX BM uygulanmış yüzeyler en geç 72 saat içinde 
üzerleri tamamen kapatılmalıdır.

 — Yalıtım ürünü suyun geldiği taraftan uygulanmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama sıcaklığı -5°C- +30°C olmalıdır. ARDEX BM dik ol 
rak taşınmalı ve depolanmalıdır. Uygulamaya kadar malzeme-
ler basınçtan, güneş ışığından, dondan, sıcaklıktan ve nemden 
korunmalıdır. Özellikle sıcak havalarda, serin mekanlarda de-
polanmalıdır. Soğuk havalarda ise ambalajında saklanmalı ve 
uygulama öncesi ambalajından çıkartılmalıdır.
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ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Malzeme İhtiyacı :  Yaklaşık 1.1 kg/m²

Yoğunluk :  Yaklaşık 1,8 kg/m²

Genişlik :  1m

Kalınlık :    ≥ 1,6 mm

Renk :  Gri siyah

Uygulanacak zemin ve  
ortam sıcaklığı

:  5°C ile 30°C arası

Hava Sıcaklığı Dayanımı (DIN 52123) :  ≥ +70°C

Çatlak Köprüleme (E DIN 280532-6) :  ≥  5mm

Soğuk Eğilme Deneyi (DIN 52123, 12) :  ≤ -30°C

Su Geçirimsizliği (DIN 52123,10.2) :  ≥ 4 bar / 24 saat

Yangın Dayanımı (DIN 4102) :  B2

Maksimum Yapışma Mukavemeti  

(boylamasına/enlemesine)

:  235 / 220N / 50mm 

Maksimum Yapışma Mukavemetindeki 

uzama (boylamasına/enlemesine)

:  200 / 225 %

Ambalaj  

Rulo olarak 10 cm genişliğinde 20 m uzunluğunda

Raf ömrü  

Dik olarak serin, loş ve kuru mekanlarda, orjinal açılmamış am-
balajında yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Bu dökümanda yer alan  bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere dayanmaktadır 
ve ürünün kullanım yeri ve amacına göre değişiklik gösterebilir. ARDEX yalnızca 
ürünün ön görülen standart şartlarda vadedilen kalitesini sağlamakla yükümlü-
dür. ARDEX’în yazılı önerisi olmaksızın gerçekleştirilecek amaç veya kapsam dışı 
kullanımlar ve uygulama kaynaklı hatalardan ARDEX Yapı Malzemeleri Limited 
Şirketi sorumlu tutulamaz. Bu döküman revizyona uğradığında eski basımları 
geçersiz olur.
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