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ARDEX HUMISTOP HWO
Çimento Esaslı Kristalize Su Geçirimsizlik Ürünü
• Beton ve harç yüzeylerde kristal etki
• Uygulandığı zeminlere etki ederek 

mükemmel su geçirmezlik sağlar
• Su basıncına karşı hem pozitif hem 

de negatif yönlerden etkilidir
• Kolay uygulanır
• Toksik değildir

• İçme suyuna uygundur
• Tuzlu su ve hava kirliliğinin korozyon 

etkilerine karşı koruyucudur
• İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
• Su ile temas ettiğinde kristalleşerek 

su geçişini engeller.
• TS EN 1504-2’ye uygundur

ARDEX Yapı Malzemeleri Limited Şirketi
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Desen Sk.
No:14/A C1 Özel Parsel Tuzla/İstanbul/TÜRKİYE
Tel.:+90 (216) 394 0114  Faks:+90 (216) 394 0377
info@ardex.com.tr - www.ardex.com.tr

Kullanım Alanları
Beton, harç vb gibi çimento bazlı yüzeyler, içme suyu depoları, pozitif 
ve negatif yönlerden bodrum katlar ve toprak altı yapılar, betonarme 
temel, istinat duvarları ve zemin döşemelerinin suya karşı korunmasın-
da kullanılır. Yüzme havuzlarında, soğutma kuleleri, betonarme blok ve 
paneller, sulama kanalları, baraj duvarları, su arıtma tesisleri, tünel ve 
şaftların vb. yapıların betonarme duvar ve zeminlerinde suya karşı koru-
ma sağlar.

Ürün Tanımı
HUMISTOP HWO agrega, çimento, organik ve inorganik katkıların özel 
formülasyonu ile oluşturulmuş su yalıtım ürünüdür. Beton veya harç yü-
zeyler üzerine uygulandığında; suda çözülmeyen kristaller oluşturarak 
kılcal boşluklarda ilerler ve su geçişini durdurur. Kuru veya taze beton 
yüzeylere, prekast ürünlere ve çimento bazlı sıvalara uygundur. İçme 
suyu depolarında kullanılabilir. Yüksek basınç altında su geçirimsizdir. 
Nemli yüzeylere uygulanabilir. Su buharı geçirgendir.

Uygulama
Uygulama yüzeyi her türlü toz, yağ, boya ve kirden arındırılmalıdır. Yü-
zeyde HUMISTOP HWO‘nun yapışmasını önleyecek bir kaplama veya 
kalıntıları (polimer modifiye veya silan bazlı vb. gibi) var ise yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır.
Zayıf olan zeminlerin tamiratı yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler 
nemlendirilmelidir. 
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ARDEX HUMISTOP HWO
Yüzey koruma sistemleri, emprenye

EN 1504-2

Kapiler su emme ve su geçirimsizlik : ≤ 0.1 kg/(m²∙h0,5)

Penetrasyon derinliği : > 5 mm

Yangına tepki : A1

Tehlikeli maddeler : EN 1504-2 madde 5.3’e 
uygun
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ARDEX HUMISTOP HWO
Çimento Esaslı Kristalize Su Geçirimsizlik Ürünü

25 kg ürün 6-7 lt su ile karıştırılır. Standart uygulamalarda HUMISTOP 
HWO fırça veya süpürge kullanılabilir. Sürekli ve standart uygulama için 
kalın bir tabaka halinde sürülür. Boya gibi ince tabaka halinde uygulan-
maz. Birinci katman bir yönde, ikinci katman ise karşıt yönde uygulan-
malıdır. Her uygulama katmanı için 1 – 1,5 kg / m² malzeme harcanır. 
Toplam sarfiyat 2 – 3 kg / m² dir. Katmanlar arasında en az 6 – 8 saat 
ile en çok 24 saat bekleme süresi gereklidir. Püskürtme yöntemiyle de 
uygulanabilir. Püskürtmeden sonra fırça ile üzerinden geçilmelidir. HU-
MISTOP HWO aynı zamanda kuru formda da uygulanabilir. Taze betona; 
hemen priz alma sonrası, 1,5 – 2,5 kg / m² olarak yayılır ve mala yar-
dımı (gerekirse nemlendirilerek) ile yedirilir. HUMISTOP HWO +5°C ile 
+ 30°C arasında uygulanmalıdır.

Uyarılar
Çimento içerir; gözde ve deride tahrişe neden olabilir. Çocuklardan 
uzak tutulmalıdır. Göze ve deriye temasından kaçınılmalıdır.
Gözlerle teması halinde; temiz su ile yıkanmalı ve doktora başvurulma-
lıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Karışım oranı: Yaklaşık 7 lt su/25 kg toz

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,1 kg/lt

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 2-3 kg/m²

Açıkta bekletme süresi (20°C): 30 dakika

Ambalaj: 25 kg

Raf ömrü ve depolama: Orijinal açılmamış ambalajında kuru
ortamlarda yaklaşık 12 aydır.


