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SU YALITIM S‹STEMLER‹

Tanım
Servidek kauçuk/bitüm’den oluflan iki bileflenli sıvı
uygulanan bir su yalıtım sistemidir. Çekçek veya
malayla, so¤uk tatbik edilen likit karıflım, beton ve çelik
köprü ve yol döflemelerinde benzersiz bir elastomerik
yapısal yalıtım sa¤lar.

Servipak koruma levhaları, iki sa¤lam bitümlü keçe
tabakası arasında bitüm bileflimi içinde birlefltirilmifl
seçilmifl dolgulardan oluflur. Levhalar Servidek
kaplamasına yapıfltırılarak sıcak ve so¤uk yüzey bitirme
ifllemlerine karflı korunur. 3, 6 ve 12 mm kalınlıklarında
temin edilmektedir.

Armourtape™ kendinden yapıflkanlı, bitümlü keçe
yüzeye sahip, lastik/bitüm karıflımı bir banttır. Servipak
Koruma Levhaları arasındaki yalıtım derzlerinin
bantlanması ve yalıtımı için kullanılırlar.

Avantajları
• Nemli yüzeylere karflı toleranslı - Genifl uygulama

yelpazesi.
• Taze betona karflı toleranslı - gerekti¤i hallerde, 

tipik olarak 24 saat sonra yeni dökülmüfl betona 
uygulanabilir. Ayrıca kürleme bileflimi görevi de 
görür.

• Elastomerik - salma veya büzülmelerin sebep
oldu¤u çatlakları önler.

• Düflük Sıcaklık Performansı - Yapıflma ve esneklik
özelliklerini - 40°C’lik koflullarda dahi muhafaza eder.

• Kritik yol - Yüzey bitirme ifllemleri, su yalıtımının 
tamamlanmasından 4 saat sonra gerçeklefltirilebilir.

• Çekçek/mala ile kolay uygulama - özel uygulama
makinesi gerektirmez.

• Astar gerektirmez - Servidek su yalıtım sistemi, 
temiz alt tabakalara do¤rudan uygulanır.

• Sa¤lam Servipak Koruma Levhaları – sonraki
çalıflmalar ve asfalt döfleme ekipmanlarının sebep
olaca¤ı zararları önler.

• Kanıtlanmıfl performans - ulusal ve uluslararası
karayolu/demiryolu köprüleri ve otoparklarda 25
yıllık deneyim.

Uygulama
Genel
Servidek/Servipak, yalnızca Grace tarafından e¤itim
verilmifl yükleniciler tarafından do¤ru uygulama
prosedürlerine uygun olarak tatbik edilmelidir.

Servidek/Servipak uygulama sıcaklık aralı¤ı +4°C ile
35°C arasındadır. Ürünün uygulanaca¤ı yüzey, çi¤
noktasını aflmamalıdır.

Ya¤mur veya don ihtimalinin bulundu¤u hallerde veya
kürlenme gerçekleflmeden önce don olasılı¤ının
bulundu¤u koflullarda uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama Araçları
• Süpürge veya basınçlı hava
• Keskin bıçak
• Tebeflir veya flerit
• 50 mm kare tahta tiriz
• Lastik bafllı çekçek
• Çelik veya lastik mala
• 100 mm rulo veya boya fırçası
• Sıcak hava tabancası
• Bez ve temizleme maddeleri
• A¤ır el silindiri

Servidek® / Servipak® System
Beton ve çelik köprü ve yol döflmeleri için
sıvı uygulanan yapısal su yalıtımı.

Servidek Armourtape ile
ba¤l› Servipak
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Yüzey Hazırlı¤ı
Beton Yüzeyler
Beton yüzeyler düzlenip, düzgün bir yüzey elde etmek
için flap uygulanmalıdır. Kuruyup sertlefltikten ve kalan
suyun buharlaflmasından sonra betonun yüzeyindeki
pürüz ve kalıntılar mala ile temizlenmelidir. Son olarak
ahflap bir mala veya benzer bir alet ile yüzey üzerinde
hafifçe doku oluflturulmalıdır.

Yüzey profilindeki azami sapma 3 metrede 10 mm
olmalı ve 3 mm’nin üzerindeki tüm çıkıntılar düzlenecek
veya boflluklar yüksek mukavemetli onarım harcı ile
doldurulacaktır.

Beton döfleme temiz olmalı, buz, toz, ya¤, yosun, gevflek
agrega, toprak ve beton ile Servidek arasındaki
yapıflkanlı¤ı azaltacak di¤er tüm maddeler
temizlenmelidir.

Nemli yüzeyler kabul edilebilir, ancak yüzey suları
süpürülerek veya basınçlı hava ile giderilmelidir. Taze
beton – taze betona yalnızca gerekti¤i zaman tatbik
edin. E¤er, su geçirmez katmanın yapıflkanlı¤ını
etkileyebilecek beton kürleme bileflikleri/membranlar
kullanıldıysa, bunların çıkarılmasının gerekli olup
olmadı¤ının belirlenmesi için bir Servidek numunesini
test edin. Kaplama tatbik edildikten sonra tüm yüzey
bitirme ifllemleri ideal olarak 48 saat içerisinde
gerçeklefltirilmelidir.

Çelik Yüzeyler
Tüm, pas, kireç, ya¤ ve di¤er kirleri kumlama yöntemiyle
temizleyin. Mal sahibi tarafından talep edilmesi halinde,
çelik yüzeyler antipas astar ile boyanabilir.

Servidek’in Karıfltırılması
ÜRÜNÜ DO⁄RUDAN ISITMAYIN, MOTORLU
ALETLERLE VEYA HIZLI KARIfiTIRMAYIN
VEYA PARÇA KARIfiIMLARI KULLANMAYIN.

Ortam sıcaklı¤ı +10°C’nin altındaysa, +20°C’de birkaç
saat  tu tulması  kar ıfl t ı rma ve  uygulamayı
kolaylafltıracaktır.
B bileflenini (kücük kutu) A’ya boflaltın ve bir çubukla,
karıflımdaki renk farklılıkları yok olana dek iyice
karıfltırın. ‹deal koflullarda bu ifllem iki dakikadan fazla
sürmeyecektir. Her bir üniteyi tek seferde karıfltırıp
kullanın. Servidek’i karıfltırdıktan sonra hemen kullanın.
Karıflımın +20°C’deki ömrü yaklaflık 20 dakikadır.

Servidek/Servipak’ın Uygulanması
Karıfltırılmıfl Servidek’i döfleme yüzeyine dökün ve bir
kürekle, sıcaklık ve beton yüzeye ba¤lı olarak 22.5
litrelik birimi 10-12 m2 alanı kaplayacak flekilde yayın.
Normalde uygulama kalınlı¤ı 1.8 mm’dir.

Günlük Derz Çalıflmaları
Taflmasına karflı her zaman kenarlarda 50 mm’lik bir
boflluk bırakın. Servipak koruma levhalarının açık
kenarlarına Servidek karıflımını sürün. Ertesi gün ifle
50 mm’lik kenar boflluklarını temizleyip kurutarak
bafllayın, daha sonra taze Servidek karıflımı uygulayın.

Servipak koruma levhaları, Servidek karıflımı halen
tazeyken, uygulayıcı trafi¤ini en aza indirgeyecek flekilde
yerlefltirilmelidir. Tahtalar, Servidek tabakasına, iyi bir
koruma sa¤lamak için birbirlerine yakın monte
edilmelidir. Tahtalar arasında boflluk olması halinde,
boflluklar, Armourtape bantlar uygulanmadan önce
Servidek ile doldurulmalıdır.

Servipak levhalar korkuluklara, boru veya payandalara
bitifltirilirken önceden ölçülmeli ve bıçakla uygun boyda
kesilmelidir.

Servipak levhaları arasındaki derzler kuru olmalı, B2
tipi astar ile astarlanmalıdır.
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Astarı fırça veya rulo ile sürün ve derzi kendinden
yapıflkanlı 100 mm geniflli¤inde Armourtape ile
örtmeden önce kurumasını bekleyin. Dikkatle ısıtılması
Armourtape’in yapıflkanlı¤ının düflük sıcaklıklarda
artırılmasını sa¤lar.

Armourtape süreklili¤in sa¤lanması için rulo ile
uzunlamasına ve ba¤lantı yerlerinde silindirle düzgünce
sıkıfltırılmalıdır. Servipak levhalarının açık uçlarına her
mesai sonunda gece nemden etkilenmemesi için Servidek
karıflımının uygulanması önerilir.

Servidek/Servipak’ın minimum kürlenme süresi 4 saat
olup, bu süreden sonra köprü veya karayolu döfleme
yüzey bitirme ifllemlerinin mümkün oldu¤unca çabuk
gerçeklefltirilmesi gerekir. Döfleme yüzey bitirme
ifllemlerinin gerçeklefltirilmesinden önce Servipak
levhalarının Servidek’e, üzerinden a¤ır el silindirleri
geçirilerek tamamen yapıfltırılması iyi bir uygulamadır.

Hasar gören Servidek/Servipak’ın tamiri
Kücük Onarımlar:
Membran ve koruma levhasında 150 mm çapında
deliklerin yamanması gibi kücük onarımlar.
Yeni bir Servipak koruma levhasını, hasarlı alanı
minimum 50 mm aflacak flekilde kesin. Bu kesik levhayı
bir flablon olarak kullanarak hasarlı alanın üzerine
yerlefltirin ve flablon etrafından daha önce uygulanmıfl
hasarlı Servipak’ı kesin. Hasarlı Servipak ile kalıntıları
veya membranın hasarlı kesimini çıkartın. Taze Servidek
karıfltırıp uygulayın ve bir koruma levhası yerlefltirin.
Servipak onarım yamasını örtmek için B2 astar ve
Armourtape™ kullanın. Hasarlı levhanın çıkarılması
için ısıtılmıfl bir spatula/mala kullanılabilir.

Büyük Onarımlar:
Küçük onarımlar için yukarıdaki prosedürü uygulayın
ve ifllem esnasında yeni levhaları yerlefltirmeden önce
Servidek/Servidek bileflmelerinde minimum 50 mm’lik
bindirmeler yapın.

Genifl bir hasar veya kirlenme durumunda, zarar gören
tüm Servidek ve Servipak’ları zeminden ısıtarak veya
kazıyarak çıkarın.

Küçük onarımlar kısmında anlatıldı¤ı flekilde yeni
Servidek ve Servipak’ı tatbik edin.

Genleflme/Hareket Derzleri
Grace, köprü ve trafik alanlarında, gömülü ve görünür
hareket derzleri için derz sistemleri sunmaktadır. Tüm
bu derz sistemleri Servidek/Servipak su yalıtım sistemi
ile birlikte kullanılabilir. Ürün yelpazesi afla¤ıdaki
tabloda, her ürünün teknik özellikleri belirtilerek
verilmifltir.

Uygun Kaplamalar/Aflınma Tabakaları
Tam kalınlıkta kaplamalar, su yalıtımı yapıldıktan hemen
sonra, ideal olarak 48 saat içinde, döflenmelidir.

Servidek/Servipak, köprülerde ve trafik olan
döflemelerde kurulum sırasında kendili¤inden korumalı
flekilde kullanılmak üzere tasarlanmıfl olup afla¤ıda
materyaller üzerinde kullanılabilir:
• Yol ve döflenmifl alanlar için Asfalt beton

(BS EN 12591)
• Kum asfaltı
• Sıcak silindirlenmifl asfalt
• Gussasphalt
• Betonarme
• Kum veya kum/çimento zemin üzerine prekast beton

döfleme
• Kum veya kum/çimento zemin üzerine prekast beton

bloklar.
• Tafl balast (Yalnız 12 mm Servipak koruma levhaları)
• Yeni çatı sistemleri için kök bariyeri ve drenaj

jeokompozitleri.

Asfalt beton, Servidek/Servipak üzerine en az +145°C’de
dökülmeli bu sıcaklık azami 185°C olmalıdır. Uygulama
ortam sıcaklı¤ının +30°C’yi aflması halinde asfalt
kaplama makinesini günün belli saatlerinde so¤umaya
bırakmak gerekir.

fiartname Maddesi
Armourtape ile ba¤lanan Servidek ile Servipak… mm
koruma levhaları kesinlikle imalatçının talimatlarına
uygun olarak uygulanacak ve Grace Yapı Kimyasalları
San. ve Tic. A.fi., ‹stanbul Tuzla Kimya San. Org. San.
Böl. Melek Aras Bulvarı, No: 10, 34956, Tuzla, ‹stanbul,
Türkiye Tel: 0 216 593 09 70. Faks: 0 216 593 09 63
tarafından temin edilecektir.

Sa¤lık ve Güvenlik
Servidek, Primer B2 ve Bituthene Mastic için
kullanmadan önce ürün etiketini ve Malzeme Güvenlik
Bilgi Formunu (MSDS) okuyun. Kullanıcılar tüm risk
ve güvenlik ibarelerine uymak zorundadır. Malzeme
Güvenlik Bilgi Formları Grace’ten temin edilebilir.

Servipak, Armourtape, Serviseal Type B veya Bitustik,
için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu zorunlulu¤u
bulunmamaktadır. Bu ürünlerle ilgili sa¤lık ve güvenlik
sorular için lütfen Grace Yapı Kimyasalları’na danıflın.
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www.graceconstruction.com
Grace Yap Kimyasallar  San. Ve Tic. A.fi.
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kontrolümüz d›fl›nda oldu¤undan, ortaya ç›kacak sonuçlar› garanti etmemekteyiz. Lütfen tüm beyanlar›, tavsiyeleri veya önerileri sat›fl flartlar›m›zla ve taraf›m›zca
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