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Prismo ThormajointTM

Orijinal, kanıtlanmış, güvenilir bitümlü derz dolgu sistemi.
Ennis-Flint'in bitümlü köprü genleşme derzi dolguları güvenilir, zorlayıcı hava koşullarına dirençli, yol 
yüzeyiyle benzer görünüme sahip olma özelliklerine göre geliştirilmiştir.  Köprü derz dolgu sistemlerimiz her 
türlü iklim ve hava koşullarına karşı dirençli, ve -30ºC 'den +60ºC 'ye kadar dayanıklıdır.

Prismo ThormajointTM'in tarihi

– Prismo ThormajointTM ilk bitümlü derz dolgu olma özelliğine sahiptir.
–  Prismo tarafından 70'lerin sonunda ve 80'lerin başında geliştirildi. (eski adıyla Thormack Division)

–  The Midlands Links, UK (M6 Motorway),  Prismo ThormajointTM  'in yer aldığı ilk büyük projedir.

– Prismo ThormajointTM, 60'tan fazla ülkede Ennis-Flint sertifika sahiplerine satış yapmıştır
– Sadece onaylanmış ve eğitim almış sertifika sahiplerinin Prismo ThormajointTM sistemini uygulamasına izin

verilir.

–  Ennis-Flint, binlerce derze uygulayacak kadar BJ200 üretmiş ve satmıştır.
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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

MERKEZ : MERKEZ : Çobançeşme Mh. 
Sanayi Cd. No:44 Nish İstanbul 
Residence D Blok Kat:13/151 
Bahçelievler-İstanbul/TÜRKİYE 

ŞUBE : Güzeltepe Mh. Özvatan Cd. 
No:22/3 Çankaya-Ankara/TÜRKİYE
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Özellikler:
Prismo ThormajointTM , Birleşik Krallık Ulaştırma 
Bakanlığı  ve dünyanın her yerinden karayolu 
otoriteleri tarafından onaylanan bitümlü köprü 
genleşme derzi dolgusudur.

Aşağıda belirtilen hareket aralıklarına sahiptir:
Yatay: +/-25mm
Dikey: 3mm toplam

1. Binder
 Uygulanılacak olan bitümlü derz dolgu aşağıdaki 
özelliklere sahiptir:
– Soğuk koşullarda esnekliğini koruma
– Sıcak koşullarda stabil özellik 

gösterme
– Akma dirençli

Aşağıdaki deneyler onaylı laboratuvarlarda 
belirtilen sıcaklıklarda yapılmalı ve uygunluk 

sertifikasının projenin başlangıç tarihinden 12 ay 
öncesine kadar verilmiş olması gerekir:

A. Uzama deneyi
B. Yumuşama noktası 

deneyi
C. Akma direnci deneyi

Metot detayları ve deney limitleri  Ennis-Flint Teknik 
Departmanında mevcuttur.

2. Agrega
Agregalar tek dane çaplı BS63'e uygun 20mm çaplı 
olmalıdır. Agregalar temiz, kuru ve kirlenmeyi önlemek 
için önceden paketlenmiş olmalıdır. Parlak yüzey değeri 
60, maksimum yassılık indeksi 25 olmalıdır.
NOT: Bu broşürdeki bilgiler rehbersel amaçlıdır. Ennis-Flint 
buradaki detayları değiştirme hakkına sahiptir.

Tablo 2 
 Prismo ThormajointTM'de kullanılan çelik levhalar
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NOT: Bu grafik rehber amaçlıdır, kullanım yerindeki durumlara göre farklı boyutlarda levhalar gerekebilir.

3mm kalınlığında 
levha

8mm kalınlığında 
levha 10mm kalınlığında 
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6mm kalınlığında 
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Tablo 1
Hareket Tablosu

Derz Genişliği (mm) Derz Derinliği (mm) Maksimum 
Yatay 
Hareket (mm)

750 175 
75 - 100 
50 - 75

± 25mm 
± 25mm 
± 12mm

500 175 
75 - 100 
50 - 75

± 25mm 
± 25mm 
± 12mm

300 175 
75 - 100 
50 - 100

± 5mm 
± 5mm 
± 5mm
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Prismo ThormajointTM

Onaylanmış köprü genleşme derz dolgusu. 
Verimlilik, ekonomi ve güvenilirliği amaçlayan 
köprü mühendislerinin ilk tercihi.

Köprü genleşme derzleri
Prismo ThormajointTM

Kutuplardan tropik koşullara kadar, Dünya üzerinde 
50'den fazla ülkede 1 milyon lineer metre uygulanan 
Prismo ThormajointTM, köprü yapısının bir kısmı veya 
tamamında - banketler dahil olmak üzere - 
kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir.
Ennis-Flint tüm iklim koşullarını karşılamak amacıyla 
çeşitli türlerde binderler geliştirmiştir . 20 yılın üzerinde 
deneyime dayanarak, verimlilik, ekonomi ve güvenilirlik 
açısından Prismo ThormajointTM ile yarışabilecek bir 
köprü genleşme derz dolgusu bulunmamaktadır.
Elastomer modifiyeli BJ200 binder ve özenle seçilmiş 
tek dane çapında BJ agreganın özel birleşimi, 
+/-25mm'ye kadar yatay hareketlilik için gereken güç 
ve esneklikleri sağlar. Derz uygulama yerinde işlem 
görür ve sıcak uygulanan bir işlemdir.
BJ200  bitüm, polimer, filler ve yüzey aktivasyon
ajanının birleşimidir. İşlem sıcaklığında iyi
akışkanlık, düşük sıcaklıkta esneklik ve ortam
sıcaklığında akış direncini kombine edecek şekilde
formülleştirilmiştir. Sahaya paketler halinde ve katı 
halde taşınır. Önceden ısıtılmış özel ısıtıcısıyla üreticinin 
tavsiyeleri doğrultusunda normal uygulama sıcaklığına 
kadar ısıtılır.
BJ200, derz dolgusunun uygulanacağı iklime göre 
çeşitlere sahiptir. Böylece çok soğuk koşullarda bile 
esnek kalması ama serin koşullarda da fazla 
yumuşamaması sağlanır.

BJ Agrega tek dane boyutludur ve Bazalt, Kumtaşı, 
Gabro veya Granit gruplarından oluşur. İngiliz 
Standartları BS63'e göre standart derze göre agrega 
boyutu 20mm dir. Özel durumlara bağlı olarak 
agrega boyutu değişebilir (ör. Sığ derzlerde 14mm 
agrega).Tek dane boyutlu agrega kullanmak yüksek 
binder içeriğine ulaşılmasını sağlar ve BJ200 ürünü 
için sabit bir oran sağlar, Bu oran esneklik ve yük 
taşıma kapasitesinin uygun kombinasyonu için 
önemlidir.
Agrega sahaya temizlenerek ve paketlenerek sevk 
edilir. Kullanımdan önce delikli tamburlu karıştırıcıda 
döndürülerek temizlenir ve aynı zamanda 
kopmresörlü hava ile 150°C – 190°C aralığına kadar 
ısıtılır.
Tüm derzler asfalt katmanın tüm derinliği kaplayacak 
kadar ve beton kaplamanın su geçirmez 
membranına uzanacak kadar uygulanır. Bazı 
durumlarda mühendis, derzin gereken boyutlardaki 
derinliğe ulaşması için beton üzerinde yiv açılmasına 
karar verebilir. (Tablo 1).
 30mm genişliğe varan aralıklarda, derz uygulaması 
boyunca agrega girmesini önlemek amacıyla veya 
işleme müteakip trafik zımbalama etkisi altında 
aralığın üzeri alüminyum şerit plaka ile örtülür. 
30mm'nin üstündeki genişliklerde teker yükünü 
boşluğa eşit oranda dağıtmak için çelik levha 
kullanılır. (Tablo 2).
BJ200, Betonla ve bitişiğindeki dikey asfalt yüzeylerle 
oldukça yüksek bir aderans sağlar.
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