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HITECH WP-BM500 
Tek Bileşenli, Bitüm Kauçuk Esaslı, Yüksek Elastikiyetli Sürme Su Yalıtımı 

Single Component, Bitum Rubber Based, High Elastic Sliding 
Waterproofing 

 
 
TANIM:  
HI-TECH WP-BM500 tek bileşenli, su bazlı, bitüm kauçuk 
esaslı, elastik su yalıtımı malzemesidir. 

 
DESCRIPTION 
HI-TECH WP-BM500 is a single component, water based, bitumen 
based, elastic waterproofing material. 
 

UYGULAMA ALANLARI:  

Tüm beton yüzeylerde, dıştan yalıtım kaplaması gereken zemin 

yapılarında yatay ve düşeyde uygulanır.   

Temel, 

bodrum perdeleri, 

teraslar, 

otopark üzeri, 

 çiçeklik su yalıtımları için güvenli bir yalıtım malzemesidir. Ek 

yerleri oluşturulmadan uygulandığı için kritik detay çözümlerinde 

güvenlidir 

SCOPE OF APPLICATION 
On all concrete surfaces, it is applied horizontally and vertically on 
the ground structures where the insulation should be covered. 
Basic, 
basement curtains, 
terraces, 
parking on, 
  It is a safe insulation material for flower waterproofing. It is secure 
in critical detail solutions as it is implemented without additional 
places 
 

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:   
-Tek bileşenli – kullanıma hazırdır. 
-Yüksek elastikiyete sahiptir. 
-Eksiz ve kesintisiz bir su yalıtımı tabakası oluşturur. 
-Sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve 
rutubete karşı dayanıklı, elastik bir tabaka oluşturur.   
-Kılcal çatlakları kapatır. 
-Solvent içermez. 
-Yanıcı ve zehirli maddeler içermediğinden, kapalı yerlerde 
güvenle kullanılabilir.   
-Nemli yüzeylere de iyi bir yapışma sağlar. 
-Bitüm fırçası veya ruloyla kolayca uygulanabilir. 

FEATURES / BENEFİTS: 
- Single component - use is ready. 
- It has high elasticity. 
- It forms an integral and continuous water insulation layer. 
- Strongly adheres to the surface where it is applied, forming a 
resilient, elastic layer against water and moisture. 
- Clog the capillary cracks. 
-Solvent free. 
Because it does not contain repellent and poisonous substances, it 
can be used safely in closed places. 
It also provides a good adhesion to friendly surfaces. 
It can be easily applied with a bristle brush or a ruler. 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER:  
Esası: Bitüm-kauçuk esaslı, 1-bileşenli, elastikiyet verici 
kattkılarla güçlendirilmiş su yalıtımı kaplaması  
Uygulama/- yüzey ısısı: +5ºC ila +30ºC arasında Uygulama 
süresi: ortalama 3-4 saattir, sıcaklık ve rutubete göre değişir. 
Çatlak köprüleme: 2 mm’ den fazla DIN 28052-6 Su 
geçirimsizlik: 1mm açıklıkta DIN 52123’e göre su geçirimsiz 
Elastikiyet: > %400 

TECHNİCİAL SPECİFİCATİONS: 
Basis: Bitumen-rubber based, 1-component waterproofing plaster 
reinforced with elastic cushions 
Application / - surface temperature: + 5ºC to + 30ºC Application 
time: 3-4 hours on average, depending on temperature and 
humidity. 
Crack bridging: more than 2 mm DIN 28052-6 Water 
impermeability: waterproof to 1 mm clearance to DIN 52123 
Elasticity:> 400% 
 

YÜZEY HAZIRLIĞI:  
Yüzey dondan korunmuş ve düzgün olmalı, yüzeyde geniş 
çatlaklar olmamalı ve zarar verecek yabancı malzemelerden 
arındırılmalıdır. 5 mm’ den derin çatlaklar tamir harçlarıyla 
onarılmalıdır. Tuğla vb. malzemelerle örülmüş duvar 
yüzeylerindeki derzler düzeltilerek yüzey tesfiye edilmelidir. iç ve 
dış köşeler pah yapılarak yumuşatılmalıdır. 

SURFACE PREPARATİON: 
The surface must be protected from the surface and must be 
smooth, free from cracks on the surface and foreign materials to 
damage. 5 mm deep cracks must be repaired with repair mortars. 
Bricks and so on. The surface should be leveled by correcting the 
joints on the wall surfaces that are woven with the materials. inner 
and outer corners should be softened by chamfering 
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UYGULAMA YÖNTEMİ:  
Yüzeyde iyi bir aderans sağlamak için, ilk önce nem yalıtımı 
malzemesi, tabakası olarak fırça ile uygulanır. Hazırlanan astar 
kaplamanın tamamen kuruması ve sertleşmesinden sonra, 
HITECH  WP-BT500 bitüm fırçası veya rulo ile kat başına 1 
kg/m2 sarfiyatla, 2-3 katta uygulanır. Bir kat tam kurumadan, 
diğer kat sürülmemelidir. Teraslarda, aşırı sıcağa maruz 
uygulamadan kaçınılmalıdır. Teras ve balkonlarda, yatay 
uygulama sonrasında koruma betonu ve/veya 0,4mm kalınlıkta 
plastik folyo ile kaplanmalıdır. Gerektiğinde 75gr/m2 alkali 
dayanımlı file ile birlikte kullanılabilir. 

APPLİCATİON METHOD: 
In order to provide good adhesion on the surface, moisture 
insulation material is first applied with brush as a layer. After 
complete priming and hardening of the prepared primer coating, 
HITECH  WP-BT500 is applied on 2-3 layers with a bitumen brush 
or roller with a consumption of 1 kg / m2 per coat. One coat should 
not be dried out, the other coat should not be applied. Terraces 
should be avoided from exposure to extremes of temperature. 
Terrace and balconies should be covered with protective concrete 
and / or 0,4 mm thick plastic foil after horizontal application. It can 
be used with 75gr / m2 alkali resistant net if necessary. 
 

SU KANALLARI VB. YAPILAR :  
Kaplanan yüzeyleri etkili güneş ışıklarından ve mekanik 
etkilerden korumak için uygun koruma önlemleri gereklidir. 
Koruma tabakalarının uygulanması; ASO Systemvlies-02 
(bitümlü ürünler için koruma tabakası) ve drenaj levhası gibi. Bu 
arada koruyucu katman olarak XPS plakaların kullanılması da 
uygundur. Koruma tabakaları dolgu macununa noktasal ya da 
doğrusal basınç yapmayacak şekilde uygulanmalıdır. Dalgalı 
koruma plakaları veya ondule levhalar uygun değildir. Drenaj 
DIN 4095 ‘e uygun olarak oluşturulmalıdır. 
 

WATER CHANNELS AND SO ON. BUİLDİNGS : 
Appropriate protective measures are necessary to protect the 
coated surfaces from effective sunlight and mechanical effects. 
Application of protective layers; ASO Systemvlies-02 (protective 
layer for bituminous products) and drainage plate. It is also 
possible to use XPS plates as a protective layer. The protective 
layers should be applied to the sealant in such a way as not to 
make a point or linear pressure. Wavy protective plates or on-grid 
plates are not suitable. Drain must be constructed in accordance 
with DIN 4095. 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR :   
Zemin sıcaklığının +5ºC’nin altına düştüğü anlarda çalışmayın. 
Yağmur yağarken ve ortam koşullarının uygulamayı etkilediği 
anlarda uygulama yapmayın.  Uygulama yapılmayacak yüzeyler 
HITECH  WP-BT500’ den korunmalıdır.  Negatif su basıncı 
bitümlü yalıtım malzemesi ile absorbe edilemez. Böyle bir durum 
beklendiği yerlerde bu bölgeye güvenlik amacıyla HITECH WP-
NB 2K uygulanmalıdır. 
Perdelerdeki derz dolgu macunu teknik kurallara göre HITECH 
WP-2K 100 veya  HITECH WP-UE ile geçilmelidir.  Boru 
girişleri, temel ve papuç birleşim yerlerindeki uygulamalar 
dikkatlice garantiye alınmalıdır.  Yüzeyin hiçbir bölgesinde 
önerilen minimum kalınlılığın altına inilmemelidir !  Önerilen ıslak 
film kalınlığı hiçbir yerde %100’den  fazla aşılmamalıdır.  
Uygulama tabakası zemin tabakasının 10 cm  altına kadar 
uygulanmalıdır.  Bina hafriyatı şartlara uygun olarak dikkatlice 
doldurulmalıdır. 

IMPORTANT EXPLANATİONS: 
Do not work when the ground temperature falls below + 5ºC. Do 
not apply when it is raining or when environmental conditions 
affect the application. The surfaces not to be applied should be 
protected by HITECH WP-BT500. Negative water pressure can not 
be absorbed with bituminous insulation material. HITECH WP-BN 
2K should be applied to this area for security purposes when such 
a situation is expected. 
The grout sealant on the curtains must be passed with HITECH 
WP-2K 100 or  HITECH WP-UE according to the technical rules. 
Pipe entrances, base and lap joint applications should be carefully 
secured. The minimum thickness recommended in any area of the 
surface must not be exceeded! The recommended wet film 
thickness should never exceed 100% anywhere. The application 
layer should be applied up to 10 cm below the floor layer. The 
building must be carefully filled in accordance with the conditions 
of the excavation. 
 

SARFİYAT: 3 kg/m² (2-3 katta) CONSUMPTION:3 kg / m² for (2-3 floor) 

AMBALAJ: 18 kg plastik  kova  PACKING: 18 kg pail 

STOKLAMA:  
En az +5ºC ortamda kapalı kovalarında 12 ay saklanır, açık 
kovalar en kısa sürede tüketilmelidir. 

STORAGE: 
At least + 5ºC in closed containers for 12 months, open pails 
should be consumed as soon as possible. 
 

SAĞLIK VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ:   
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: 
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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