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1. Özellikler/Uygulama 
 

• MEM DUSH-ABDICHTUNG banyolar, duşlar ve sıhhi tesisler için solvent içermeyen, 
çok elastik ve sıvı bir sızdırmazlık folyosudur. 

• MEM DUSH-ABDICHTUNG kullanıma hazırdır. 
• MEM DUSH-ABDICHTUNG iç mekânda, seramik fayansların ve plakaların altındaki 

duvar ve zemin yüzeylerinin daimi bileşik sızdırmazlığı için uygundur. Dışarıda ve 
suyun altında bir uygulama önerilmemektedir. 8 kg'lık bir kap yaklaşık 6m² için 
yeterlidir. 

• MEM DUSH-ABDICHTUNG, kendinden 
yapışkan bir sızdırmazlık bandı (MEM 
DICHTBAND SPEZIAL), uygulama için iki 
sızdırmazlık manşeti (MEM DICHTMAN-
SCHETTEN WAND) ve sürmek için bir 
üniversal rulo ( MEM UNIVERSALROLLER) 
dahil olmak üzere komple set olarak da 
satılmaktadır. 

 
 
2. Etki biçimi 
 

• MEM DUSCH-ABDICHTUNG bileşimi nedeniyle hem esnek, hem de kesinlikle su 
geçirmezdir. 

 
 
3. Zemin ve işleme 
 

• Zemin katı, kuru ve kirler ile ayırıcı malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Emici 
zeminlere önceden MEM SUPER-HAFTGRUND sürülmelidir. 

• Bir tabaka MEM DUSCH-ABDICHTUNG'u rulo, örn. MEM UNIVERSALROLLER 
yardımıyla ile sürün. 

• Zemin ve duvar bölgesindeki köşe ve genleşme derzlerinde kendinden yapışan bir 
sızdırmazlık bandı örn. MEM DICHTBAND SPEZIAL, kuru tabakalar üzerine MEM 
DUSCH-ABDICHTUNG yapıştırın. Taze tabakaya piyasada bulunan bir sızdırmazlık 
bandı da işlenebilir. 

• Tesisat geçişleri bir sızdırmazlık manşeti, örn. MEM DICHTMANSCHETTE WAND ile 
yüzey sızdırmazlığına dahil edilmelidir. Geçişler ve seramik fayanslar arasındaki 
derzler, solvent içermeyen, asetatla birleşen, silikon kauçuktan bir derz sızdırmazlık 
maddesiyle işlenmelidir. 

• İkinci bir MEM DUSCH-ABDICHTUNG tabakası uygulayın. 
• Son olarak seramik fayansları kurumuş MEM DUSCH-ABDICHTUNG tabakasının 

üzerine bir ince yataklı harçla, örn. MEM FLEX-KLEBER veya MEM PREMIUM 
KLEBER ile yapıştırın. 
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• 2-3 günlük bir kuruma süresinden sonra fayansların derzlemesine başlanabilir. 
 
 
4. Tüketim 

 
• 2 katta yakl. 1,5 kg/m², yani 8 kg'lık bir kap yakl. 6 m² için yeterlidir. 

 
 

5. İşleme sıcaklığı 
 

• + 5°C ila + 30°C (Yapı parçası sıcaklığı +10 °C altında olmamalıdır) 
 
 
6. Malzeme bileşimi 
 

• Modifiye solventsiz plastik dispersiyon. 
 
 
7. Teknik veriler 
 

• Biçim:  sıvı 
• Renk:  açık gri 
• Koku: yok 
• Yoğunluk:  1,5 g/ml 

 
 
8. Temizlik 
 

• MEM DUSCH-ABDICHTUNG taze durumdayken suyla temizlenebilir. 
 
 
9. Güvenliği tekniği notları 
 

• Ürün, Tehlikeli Madde Yasası uyarınca işaret gerektirmez. 
 
Güvenlik veri kağıtları üzerindeki tehlike notlarını ve güvenlik önerilerini dikkate alın. 
 
 
10. Depolama 
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• MEM DUSCH-ABDICHTUNG kuru, serin ve donmayacak şekilde saklanmalıdır.  
• MEM DUSCH-ABDICHTUNG kapalı orijinal kap içinde, kurallara uygun depolamada, 

en az 18 ay dayanır. 
 
 
11. Teslimat biçimi 
 
MEM DUSCH-ABDICHTUNG, 8 kg: 
MEM ürün numarası: 30822561     EAN no.: 4010327086713 
 
MEM DUSCH-ABDICHTUNGS-SET, 9 kg: 
(MEM UNIVERSALROLLER, iki MEM DICHTMANSCHETTEN ve 
MEM DICHTBAND SPEZIAL dahil) 
MEM ürün numarası: 30822560     EAN no.: 4010327086706 
 
 
 
Ürünlerimizin doğru ve başarılı uygulaması, kontrolümüze tabi değildir. Bir garanti bu yüzden 
ürünlerimizin müteakiben işlenmesi için değil, sadece satış ve teslimat koşullarımız çerçevesinde 
kalitesi için verilebilir. Teknik bilgi föylerimiz en iyi bilgi durumuna göre bilgilendirmektedir. Patent 
hukuku bakımından da yükümlülükler buradan türetilemez. Bu teknik bilgi föyünde garanti edilenleri 
aşan özellik teminatları ve kullanım olanakları, yazılı teyidimizi gerektirmektedir. 
Durum Temmuz 2017 – eski sürümler geçersizdir.  
 
 
 
 


