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HITECH  WP- 2K 100   
Çimento Esaslı Yarı Esnek Su Yalıtım Harcı 

Two Component Cement Based Semi-Elastıc Waterproofıng Materıal 
 

 
 
TANIM:  
HIGHTECK WP-2K100 iki bileşenli (toz ve sıvı olmak üzere), 
karıştırıldığında kullanıma hazır, çimento esaslı, negatif ve pozitif 
yönden (sürülerek) uygulanabilen yarı esnek su yalıtımı 
malzemesidir. 

 
DESCRIPTION:  
Semi-elastic, cement based waterproofing slurry which is 
effective to both negative and positive water pressure.  

UYGULAMA ALANLARI:   

-Su depolarında (suya herhangi bir toksik etkisi yoktur)   

-Yüzme havuzlarında, 

-Küçük teraslar ve balkonlarda, 

-Banyo, tuvalet, mutfak ve çamaşırlık gibi ıslak hacimlerde,   

-Bina cephelerinde, içten ve dıştan bodrumlarda,  

-İstinat duvarlarında, 

-Yeni yapılarda ve tadilat uygulamalarında temel duvarlarında,   

-Temel ve bodrum katların su yalıtımı için kullanılır. 

AREAS OF APPLICATION:  
HI-TECH  WP-2K100 can be used to waterproof,  
-Water tanks (suitable for potable water tanks, no toxic effect.),  
-Pools,  
-Terraces and balconies,  
-Wet areas such as baths, toilets, kitchens and laundries, --
Concrete faces of buildings,  
-Basements from both negative and positive sides,  
-Retaining walls.  

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:   
-Esnektir. 
-20 metre su basıncına karşı geçirimsizdir.(EN 12390-8)   
-Karıştırılması ve uygulaması kolaydır. 
-Fırça veya mala ile uygulanır. 
-Uygun hazırlanmış yüzeylere iyi yapışır. 
-Kum ve çimento esaslı oluşu dolayısıyla rutubetli beton yüzeylere 
çok iyi uyum sağlar.   
-Rötre çatlaklarına mukavimdir. 
-İstendiğinde file donatı ile birlikte takviyeli  kullanılabilir.   
-Darbelere mukavimdir. 
-Beton yüzeylere tam ve mükemmel yapışması ile büyük oranda 
güvencelidir.   
-Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir. 
-Derzsiz ve eksiz uygulama yapılabilir. 
-Uçucu organik madde içermez. VOC değeri = 0 
-Boyanabilir. 
-BS 6920-1 standardına göre içme suyu ile temasa uygundur 

PROPERTIES/ADVANTAGES:  
-Water tight up to 20 m. water column,  
-Perfect adhesion to concrete surfaces,  
-Crack bridging,  
-Suitable to use with reinforcement mash,  
-High impact resistance,  
-Application without joints is possible.  
- It is flexible. 
- It is sand and cement based so it adapts very well to damp 
concrete surfaces. 
- Resistant to shrinkage cracks. 
- Impact resistant. 
- It can be applied on horizontal and vertical surfaces. 
- Uçucu organik madde içermez. VOC değeri = 0 
- Paintable 

TEKNİK ÖZELLİKLER:  
-Renk: Gri  
-Yoğunluk: 1,8 kg/l (TS EN 1015-6)  
-İşleme süresi: Karışımdan sonra ortalama 30 dakika içinde  
-Uygulama/yüzey sıcaklığı: +8°C ila 30°C  
-Eğilme mukavemeti: 80 kg/cm²  
-Basınç mukavemeti: 250 kg/cm²  
-Yapışma mukavemeti: > 1 N/mm2  
-Elastikiyet modülü: (Betona göre yaklaşık 10 kat daha elastik)  
-Kopmada uzama: % 15  
-Su geçirimsizlik: 4 kg/m² sarfiyatla ve 2 mm kalınlıkta 20 m su 
basıncında geçirimsizdir. 

TECHNICAL DATA:  
-Color: Gray 
-Density: 1.8 kg / l (TS EN 1015-6) 
-Processing time: approx. 30 minutes after mixing 
-Application / surface temperature: + 8 ° C to 30 ° C 
-Flexural strength: 80 kg / cm² 
-Compressive strength: 250 kg / cm² 
-Adhesion strength:> 1 N / mm2 
-Elasticity modulus: (about 10 times more elastic than concrete) 
-Elongation at break: 15% 
-Water impermeability: 4 kg / m² consumption and 2 mm thick 20 
m water pressure impermeable. 
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YÜZEY HAZIRLIĞI:  
Uygulama yapılacak yüzey sağlam, tozsuz ve temiz olmalıdır. 
Yüzey aderansı zayıflatacak çimento şerbeti, yağ, gres, pas ve 
parafin gibi her türlü kalıntıdan iyice arındırılmalı ve yüzeyde 
gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzey düzgün olmalıdır. 
Bozukluklar var ise tamir harçları ile ıslah edilmelidir. Yüzey kuru 
ise uygulama öncesinde ıslatılarak, suya doygun hale 
getirilmelidir. 

SURFACE PREPARATİON: 
The application surface must be solid, dust-free and clean. The 
surface should be thoroughly purified from all kinds of residues 
such as cement grout, oil, grease, rust and paraffin that may 
weaken adherence and there should be no loose particles on the 
surface. The surface should be smooth. If there are any defects, 
they should be improved with repair mortars. If the surface is dry, 
it should be wetted before application and saturated with water. 

MALZEME HAZIRLIĞI:   
-Sıvı bileşen temiz bir kovaya boşaltılıp, toz bileşen yavaşça ilave 
edilerek düşük devirli (en fazla 500 dev/dak) bir karıştırıcı ile 
homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.  
-Yüzeyin çabuk kuruduğu durumlarda veya sıcak  havalardaki 
uygulamalarda karışıma sıvı bileşen miktarının en çok % 10’u 
oranında su ilavesi yapılabilir. 

PRODUCT PREPARATION:  
- The liquid component is poured into a clean bucket, the powder 
component is added slowly and mixed with a low-speed mixer 
(maximum 500 rpm) until a homogeneous and lump-free mixture 
is obtained. - In cases where the surface dries quickly or in hot 
weather applications, maximum 10% of the liquid component 
amount can be added to the mixture. 

UYGULAMA YÖNTEMİ:   
Uygulama taraklı mala veya fırça ile yapılır. 
Fırça ile uygulama 2 veya 3 kat halinde yapılır. 
Her kattaki fırça uygulama yönü birbirine dik olmalıdır.   
Katlar arası bekleme süresi ortam koşullarına göre değişir.   
Elde edilecek kalınlık su basıncına göre 1 ila 2 mm  olmalıdır.   
1 ila 5 m su basıncına kadar malzeme sarfiyatı ortalama 3 kg/m² 
şeklindedir.   
Ters basınca karşı uygulama yapılması halinde yüzeylerin 
önceden 1 ölçüye 4 ölçü sulandırılmış  BRÜT BETON ASTARI  
malzemesi ile astarlanması tavsiye edilir.  

APPLICATION METHOD: 
The application is made with a notched trowel or brush. 
Application with a brush is made in 2 or 3 layers. 
Brush application direction in each layer should be perpendicular 
to each other. 
Waiting time between coats varies according to ambient 
conditions. 
The thickness to be obtained should be 1 to 2 mm depending on 
the water pressure. 
Material consumption up to 1 to 5 m water pressure is 
approximately 3 kg / m². 
In case of application against reverse pressure, it is 
recommended to prime the surfaces with 1 meter to 4 parts 
diluted GROSS CONCRETE PRIMER material. 

SARFİYAT:  
Islak hacimlerde ve perde duvarlarda : 3,0 kg/m2 Su deposu, 
havuz ve teraslarda: 3,5-4,0 kg/m2 

CONSUMPTION:  
Wet rooms: 3 kg/m2 in two layers Water tanks, pools and 
terraces: 3,5-4,0 kg/m2 in two layers 

AMBALAJ: 25 kg set (20 kg toz + 5 kg sıvı) PACKAGING: 25 kg. set. (20 kg. powder + 5 kg. liquid 
component.) 

DEPOLAMA:  
Kuru ve serin ortamda kapalı orijinal ambalajlarında 6 ay boyunca 
saklanabilir. Sıvı bileşen dondan, toz bileşen nemden 
korunmalıdır. 

STORAGE:  
The product can be kept for 6 months in a dry condition 

ÖNEMLİ UYARILAR: 
HIHTECK WP-2K 100 uygulamasında ortam ve yüzey  sıcaklığı 
+8°C’nin altında ya da 30°C’nin üzerinde ise, uygun sıcaklık 
beklenmelidir.   
Teraslarda, aşırı sıcak ve dikey güneş ışınlarına  maruz 
uygulamadan kaçınılmalıdır.  Dış yüzey uygulamalarında yüzeyin 
ilk 24 saat boyunca güneşten, rüzgardan, yağmurdan ve dondan 
korunması gerekir.  Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam 
ve zemin sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına 
düşmemelidir.  20°C ila 23°C de uygulanan HITECH WP-2K100 7 
gün sonra su geçirimsiz hale gelir.  Özel ve riskli uygulamalarda 
MOMENTUM  teknik bölümüne danışınız. 

IMPORTANT WARNINGS: 
If the environment and surface temperature is below + 8 ° C or 
above 30 ° C in HITECH WP-2K 100 application, the appropriate 
temperature should be expected. 
Avoid application on terraces exposed to extreme heat and 
vertical sunlight. In external surface applications, the surface 
must be protected from sun, wind, rain and frost for the first 24 
hours. For the material to complete its curing, the ambient and 
ground temperature should not fall below the allowed minimum 
temperature. HITECH WP-2K100 applied at 20 ° C to 23 ° C 
becomes waterproof after 7 days. For special and risky 
applications, consult MOMENTUM technical department. 

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ:   
Toksik madde içermez. 
Ayrıntılı bilgi için MSDS belgesine bakınız. 
YASAL NOTLAR:   
Bu teknik bilgi föyünde belirtilen tüm veriler laboratuvar 
deneylerine ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır.MOMENTUM 
KİMYA sadece ürünün kalitesinden sorumludur.   
Ürünün nerede, hangi şartlarda ve nasıl  kullanılacağı ile ilgili 
yazılı öneriler dışındaki hatalı kullanımlar nedeniyle oluşabilecek 
olumsuz sonuçlardan MOMENTUM sorumlu tutulamaz. 

HEALTH AND SAFETY RECOMMENDATIONS: 
It does not contain toxic substances. 
For detailed information, see the MSDS document. 
LEGAL NOTES: 
All data stated in this technical data sheet are based on 
laboratory tests and our practical knowledge. MOMENTUM 
KİMYA is only responsible for the quality of the product. 
MOMENTUM cannot be held responsible for any negative 
consequences that may occur due to misuse other than written 
recommendations regarding where, under what conditions and 
how the product will be used. 
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