
Ürün Tanımı › Tek bileşenli, çimento esaslı, özel kimyasallar ile geliştirilmiş aktif su kaçaklarının 
yalıtımında, montaj ve tamir işlerinde kullanılan özel toz tıkaç harcıdır.

Kullanım Alanları

› Asansör kuyularında,

› Bodrum tünel gibi yapılardaki su kaçaklarını tıkamakta,

› Su kaçıran havuz ve su depolarında kullanılır. 

Özellikleri ve 
Avantajları

› Zehirli olmadığından içme suyu depolarıdahil her yerde kullanılabilir. 

› Kullanımı kolaydır.

› Diğer hızlandırıcılara göre pH değerleri düşük olduğundan kısa süreli ele temasında 
sakınca yoktur.

› Toz olarak uygulanır.

Uygulama 
Detayları

Yüzey Hazırlığı

› Yüzey yağ, toz ve kir gibi yapışmayı ve nüfuz etmeyi engelleyici malzemelerden 
arındırılmalıdır. Su akıntısının olduğu bölge suyun akabileceği şekilde ya da 2 cm 
derinliğinde açılır.

Uygulama

› Kullanıma hazır halde olan ISOLION ŞOK 145 uygulama yapılacak yere bir avuç dolusu 
toz ürün, su kaçağının olduğu yere bastırılarak 30 saniye bekletilir ve su ile reaksiyona 
girmesi sonucu tıkaç görevini tamamlamış olur. Diğer arta kalan ürün fırça yardımı ile 
süpürülerek diğer işlemlerin yapılması için zemin hazırlanır.

Uyarılar ve 
Öneriler

› Karıştırma ve uygulama işlemlerini yaparken, cildinizi ve gözlerinizi etkilenmekten 
korumak için lastik eldiven kullanınız. Gözünüze sürüldüğü takdirde bol su ile 
yıkayınız. Gıda maddelerinden ve çocuklardan uzak tutunuz.
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Teknik 
Özellikler

Renk Gri

Görünüm Toz

Yoğunluk 1,25 kg/lt

Uygulama Sıcaklığı ( +5°C ) - ( +35°C )

Reaksiyon Süresi Max. 1 dakika

*** Testler 23 oC, % 50 bağıl nem laboratuar ortamında yapılmıştır.

Sarfiyat › 1 lt boşluk için 1,5 – 2 kg.

Ambalaj › 5 kg’lık plastik kova.

Raf Ömrü › Açılmamış orijinal ambalajında 6 aydır. Kuru yerde muhafaza edilmelidir.

Standart › TS EN 1504-3 standardına uygundur.
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