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Çatlak ve derz dolgu bileşimi.
Yüzey çatlakları ve derzler her yol yüzeyi ve havaalanı pistinin zayıf 

noktalarıdır ve üzerlerindeki trafik bu zayıf noktalar zamanla 
tehlikeli hasarlara yol açabilecek duruma getirir.

YBT İnşaat ve Tic. LTD. ŞTİ. 'nin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Ennis-Flint, beton 
ve asfalt yüzeyli yol ve pistlerde oluşan çatlak ve derzlere uzun ömürlü çözümler 
sunan bitüm bazlı geniş ürün ve sistem yelpazesine sahiptir. Ekonomik açıdan, 
hasarlı yüzeylerde erken teşhis ve onarımlar pahalı çözümlere gerek kalmadan 
hasarların önünü keser. 

www.ybtinsaat.com
info@ybtinsaat.com

 Prismo Multiseal Uygulama Alanları

–

–

 Sıcak materyallerle temas öncesi uygun
koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Eldivenler
ve sıçrama durumuna karşı yüz
koruyucuları her zaman giyili olmalıdır.
 Suyun sıcak materyallerle temasına izin
verilmemelidir.

–  Önerilen maksimum sıcaklık
aşılamamalıdır.

–  Sıcak materyallerin deriyle teması
durumunda deri soğuk suya batırılmalı ve
gecikme olmaksızın tıbbi müdahaleye
danışılmalıdır.
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Prismo Multiseal 40
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Prismo
Multiseal

Prismo Multiseal 40 bileşimi asfalt ısıtma 
ünitesinde 200 oC 'yi geçmeyecek şekilde 
ısıtılır. Isı kaybına uğramadan hemen 
çatlağa ya da derze uygulanır. Uygulama 
yüzeyin yaklaşık 3mm altına gelecek kadar 
yapılmalıdır.
Paketleme

 Prismo Multiseal 40, her biri 20 kilogramlık 
4 katlı paketlerde taşınır.

Saklama
Kapalı ve kuru ortamda muhafaza 
edilir.

Raf Ömrü

Prismo Multiseal 40'ın raf 
ömrü ortalama 24 aydır.

Kullanım Öncesi Önlemler

Ennis-Flint ürünlerini karayollarında, taksiyollarında, pistlerde, park 
alanlarında ve ticari, endüstriyel, kamusal, özel tüketim, havalimanı, 
mimari yapılarda bulabilirsiniz.

Thomasville, North Carolina'da bulunan genel merkezi ve Dünya 
üzerindeki stratejik noktalarda bulunan üretim, dağıtım, ve satış 
noktaları ile Ennis-Flint, bölgesel ilişkilerini sıkı tutarak güçlü kalmaya 
devam etmiştir.

Ennis-Flint EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) müşterilerinin trafik 
güvenliğini ve yol kaplama işaretleri ihtiyaçlarını geniş yelpazeye sahip 
kaliteli ürünleri, üstün coğrafik uzanımı, ve eşsiz müşteri desteği 
hizmeti ile karşılar ve uzmanlık alanları bunlarla sınırlı olmamakla 
birlikte:

Ennis-Flint Hakkında
Trafik güvenliği ve yol işaretleri alanında dünya çapında lider olan Ennis-Flint, 
tüm kullanıcıların (sürücüler, yayalar, bisikletkliler ve pilotlar) trafikte 
güvenliğini arttırmak amacıyla kaliteli ve performans odaklı çözümler sağlar.

—  Yol İşaretleme
—  Havaalanı İşaretleme
—  Geri yansıtmalı yol butonları
—  Yüksek sürtünmeli kaplama
—  Köprü genişleme derzleri
—  Dolgu ve çatlak onarım sistemleri
—  Dekoratif kavşaklar
—   Trafiği rahatlatıcı çözümler
—  Yüzey grafik sistemleri 
—  Yol işaretleme performans analizleri
—  Trafik ürünleri 
—  Geçici işaretlemeler

YBT İnşaat merkezi İstanbul/Türkiye ' de kurulu yol, havaalanı, altyapı ve endüstriyel yapılar 
alanlarında genel müteahhitlik hizmetlerinde, yurt içi ve yurt dışında uluslararası kalite 
standartlarında hizmet sunan, imzasını taşıyan tüm projelerde seçkin ve önemli bir marka değeri 
yaratmak konusunda başarı göstermiştir.

YBT İnşaat, uygulamalarında uluslararası kalite sertifikası olan malzemelerin kullanımını esas alır ve 
en iyi sonuçları alabilmek için, en yüksek nitelikte işçilik, malzeme ve makinelerle çalışır.

YBT İnşaat, kurulduğu günden bu yana hizmet verdiği müşterilerinin memnuniyet ve desteğiyle 
uzmanlık ve uygulama alanını genişleterek ve geliştirerek çalışmalarına devam etmektedir.

Web : www.ybtinsaat.com 
E-mail : info@ybtinsaat.com 
Tel : +90 212 603 62 61 
Şube  : +90 312 442 56 70
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Kullanım Alanları
Prismo Multiseal 40 inşaat derzlerinde, 
kaplama çatlaklarında, beton ve asfalt 
yollarda, işlek caddelerde ve apronlarda 
kullanıma uygundur.

Özellikleri
–  40ºC - +65ºC aralığındaki yol sıcaklıklarında etki

gösterebilir.
–  Düşük sıcaklıkta esnekliğe sahip
–  Arttırılmış akış direnci
–  Üstün geri kazanım becerisi
–  Çatlaklara, derzlere yabancı madde girişini

engeller

–  Primer (astar) gerektirmez
– Uygulama sıcaklığı 190ºC
– Güvenli ısıtma sıcaklığı 200ºC

Bağımsız Test Sonuçları
Prismo Multiseal 40 dolguları EN 14188-1: 
2004: Sealant Class Type N2 for Type 2 sıcak 
uygulanan dolgu testinin gerekliliklerini 
karşılar.
Ayrıca Prismo Multiseal 40, –20ºC'deki 
ASTM D 5329-04 Clause 9, Bond, Non-
immersed uzama testinin gerekliliklerini 
karşılar.

Derz ve Çatlak Hazırlıkları
Derz ve çatlaklar tamamen temizlenerek 
tozdan arındırılmalıdır ve eski dolgunun 
artıkları giderilmelidir. Prismo Multiseal 
40'ın uygulanmasının öncesinde derz aralığı 
fitillenmelidir.

Prismo Multiseal 40
Çatlak ve derz dolgu bileşimi

Deney Deney Metodu Test Sonuçları Prismo 
Spesifikasyon

Yumuşama Noktası ºC,  
Halka ve Bilye Metodu EN 1427: 2000 112.0 >10

0
Yoğunluk, g.cm3 @ 
25ºC

EN 13880-1: 2003 1.01 1.02 + 0.05

Konik Penetrasyon
(dmm),  150g koni, 5s EN 13880-2: 2003 63 70 + 20

@ 25ºC
Esneklik @ 25ºC, % EN 13880-3: 2003 55 <60

Akış Direnci mm @ 
60ºC, 70º açı, 5 saat EN 13880-5: 2004 0 <3.0

Kohezyon (3 döngü
70% uzama @ 0ºC, oran 
6mm/saat)

EN 13880-10: 2003 Geçti Geçti

Yapışma, (3 döngü 50% 
uzama @ -20ºC, oran 
3.2mm/saat)

ASTM D 5329-04 Geçti Geçti

Yapışma, (3 döngü 50% 
uzama @ -40ºC, oran 
3.2mm/saat)

ASTM D 5329-96 Geçti Geçti

Kullanım Alanları
Prismo Multiseal inşaat derzlerinde, 
kaplama çatlaklarında, beton ve asfalt 
yollarda, işlek caddelerde ve apronlarda 
kullanıma uygundur.

Özellikler

Derz ve Çatlak Hazırlıkları
Derz ve çatlaklar tamamen temizlenerek 
tozdan arındırılmalıdır ve eski dolgunun 
artıkları giderilmelidir. Prismo Multiseal'ın 
uygulanmasının öncesinde derz aralığı 
fitillenmelidir.

Deney Verileri

Deney 02 05

90 (min) 95 (min)Yumuşama Noktası (ºC) 
Halka & Bilye, EN1427

Yoğunluk, g.cm3 @ 
25ºC 1.01 1.02

Konik Penetrasyon 
@ 25ºC (%) 50 (±10) 60 (±10)

Esneklik (bilye) @ 25ºC (%) 60 (min) 60 (max)

Akış (levha) 5 saat @ 60ºC <2mm <2mm

Uzama/Yapışma 
Testi (50%) @ -20ºC Geçti Geçti

Prismo Multiseal
02, 05 Gradeler.

Kullanım Alanı
Prismo Multiseal AM otoyollarda, otoparklarda, 
bisiklet ve yürüme yollarında uygulanabilir. Asıl 
amacı uygulandığı yüzeyin özelliklerini 
sürdürmesini sağlamaktır.

Uygulama
Yüzey temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 
Hava şartları kuru ve 10ºC'nin üzerinde 
olmalıdır. Prismo Multiseal AM, tanker ile geniş 
alanlara, veya el spreyi, plastik spatula veya 
rulo fırça ile daha küçük alanlara ortalama 

2-4m2 başına 1 litre yaydırılır, yüzey dokusuna 
bağlı olarak Trafiğe açılmasından önce siyah ve 
yapışmaz duruma gelene kadar beklenir. 
Gerekirse birinci kat uygulama prizini aldıktan 
sonra ikinci kat uygulaması yapılabilinir.

Sağlık ve Güvenlik Tavsiyesi/
Özel
Koruyucu giysiler, uygun eldivenler ve kauçuk 
botlar ile deriyle temasından kaçınılmalıdır. 
Gözler sıçramaya karşı korunmalıdır.

Teknik Veri
Özellikler
Binder içeriği (kütle) Class 3: 48-52%BS EN 
1428
Sızma Süresi Class 3: 15-45 saniye 2mm @ 
40ºC 
Toparlanmış Binder 
Penetrasyonu @ 25ºC Class 2: <50
BS EN 1426 Yumuşama 
Noktası (R&B) BS EN 1427 Class 1: >75ºC

Saklama
Donmaya karşı korunmalıdır. Granüler 
malzemeler kullanım öncesi 
karıştırılmalıdır. Depolamaya bırakılan 
variller periyodik olarak yuvarlanmalı 
veya çalkalanmalıdır. Paketler kullanım 
öncesi çalkalanmalıdır.

Prismo Multiseal AM
Yeniler ve korur.
Prismo Multiseal AM çevre dostu, asfalt ve makadam koruyucu bir üründür. 
Uygulandığı alana canlılık kazandırır, su sızmasını ve agrega kopmasını önler. 
Bozulmayı yavaşlatır.
Prismo Multiseal AM çatlakların, açıklıkların ve porların içine işleyerek eskime ve 
oksidasyon etkilerinin önüne geçer. Uygulandığı alanı doldurarak daha fazla 
oksidasyon ve degradasyonu önler.

–  40ºC - +65ºC aralığındaki yol sıcaklıklarında
etki gösterebilir.

–  Düşük sıcaklıkta esnekliğe sahip
–  Arttırılmış akış direnci
–  Üstün geri kazanım becerisi
–  Çatlaklara, derzlere yabancı madde girişini

engeller

–  Primer (astar) gerektirmez
– Güvenli ısıtma sıcaklığı 200ºC
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