
MasterSeal® 705 DW (Eski Adı Masterpren® PW)

TANIMI

MasterSeal® 705 DW, plastize PVC esaslı, 
içme ve kullanım suyu olmak üzere çeşitli 
likitlerin depolanmasında ve yapıların yalıtımında 
kullanılan, toksik etkisi olmayan (nontoksit) 
sentetik su yalıtım membranıdır.

KULLANIM YERLERİ

●	 İçme suyu depolarında,
●	 Kullanım suyu depolarında,
●	 Sıvı gıda depolanan yapıların yalıtımında 

kullanılır.

AVANTAJLARI

●	 Nontoksiktir.
●	 Uluslararası yiyecek ve hijyen standartlarına 
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uygundur.
●	 Mekanik dayanımları ve elastikiyeti yüksektir.
●	 Delinme dayanımı yüksektir.
●	 Kimyasallara ve hidrokarbonlara karşı 

dayanımları yüksektir.
●	 Uzun ömürlüdür. (Çürümeye karşı dayanıklı)
●	 UV ışınlarına ve ışığa karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Sentetik su yalıtım membranları onaylı 
uygulayıcılar tarafından uygulanmalıdır. Daha 
fazla detaylı bilgi için lütfen uygulama kılavuzuna 
başvurun.

AMBALAJ

SARFİYAT

Sentetik su yalıtım membranları ile yapılacak 
uygulamalarda toplam tüketim miktarını 
belirlemek için %5 bindirim payı ile projenin 
şartlarına göre %2 ile %5 arasında fire miktarı 
uygulama metrajına ilave edilmelidir. 

DEPOLAMA

Direkt güneş ışığından korunarak, temiz ve 
paletler üzerinde depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında, uzun süreli 
depolanabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici 
tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. 
Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı  
zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek 
tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün 
kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi 
Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu 
ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında 
tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına 
başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok 
edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. 
Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve 
pratik bilgilerimize dayanmaktadır. BASF Türk 
Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün 
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl 
kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu 
tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya 
kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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