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TANIM: 
 

Alkali dayanımlı, mantolama uygulamaları için 
geliştirilmiş donatı filesi 

 
AVANTAJLARI: 

 
Mantolama sıvasının dağılmasını engeller. 
Alkali dayanımlıdır. 
Sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır. 
Kolay uygulanır. 
Büzülme ve potluk yapmaz. 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER: (23°C, %50 Bağıl Nem) 

 
Ağırlık   :160 gr/m² 
Ölçü   : 1,00 x 50,00 mt 

 
KULLANIM ALANLARI: 

 
DAYMAN D-THERM 552 uygulamasında 
kullanılır. 

 
UYGULAMA TALIMATI: 

 
Uygulama; 

 
Uygulamada kullanılacak alana göre ürün 
önceden kesilip hazırlanmalıdır. 
Ek yerleri 10 cm birbiri üzerine bindirilmelidir. 
DAYMAN D-THERM 552 1 kat uygulandıktan 
sonra, ürün yaş iken,  D-TEX 160 – 2810 serilir 
ve yüzeyde bulunan su yalıtım ürününün içine 
gömülür. 
Kuruma gerçekleştikten sonra ikinci kat 
DAYMAN D-THERM 552 uygulaması yapılır. 

 
TÜKETİM: 
1,10 m²/m² 

 
AMBALAJ:  
 50,00 m² rulo  
   

RENK : 
 Beyaz  

 
RAF ÖMRÜ: 

 
Dik depolanmalıdır 
Direkt güneş ışına maruz bırakılmamalıdır. 

 
SORUMLULUK SINIRLARI: 

 
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler,  
tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir. 
GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi 
koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği 
için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu 
kabul etmez ve garanti vermez. 
Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir. 
Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır. 
Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili 
yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.  
GENERALTÜRK A.Ş.  ürünlerinin özelliklerini 
ilan etmeksizin değiştirebilir. 
Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2020 
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