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TANIM 
 

DRACOFLEX  BT1 tek bileşenli, bitüm-kauçuk esaslı, 
yapıştırma ve derz dolgu  mastiğidir. 
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

 İç ve dış mekanlardaki yatay ve düşey derzlerde. 

 Bitümlü  membranların montaj ve tamiratlarında. 

 Bitümlü shingle montaj ve tamiratlarında. 

 Baca kenarlarında. 

 Çatı pencerelerinin montajında. 

 Çatı anten, boru vs. montaj ve yalıtımında. 

 Yalıtım, dolgu ve tamirat işlerinde. 
 

ÖZELLİKLER 
 

 Kolayca uygulanır. 

 Ekonomiktir. 

 Beton, asfalt, metal, ahşap, gibi yüzeylerde 
uygulanabilir. 

 Atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı 
bozulmalara dayanımlıdır. 

 Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. 

 Kalıcı su yalıtımı sağlar. 

 Uzun ömürlüdür. 
 

TEKNİK VERİLER 
 

Özgül ağırlık 0.92 ±0.02 gr / ml 
Servis sıcaklığı -250C  / +900C 
Uygulama ısısı +50C / +350C 
İlk Kürlenme   2 saat    (20oC,%50 nem) 
Nihai kürlenme 48 saat  (20oC,%50 nem) 
Renk Siyah 
 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 

 Uygulama sırasında koruyucu eldiven, giysi / maske / 
gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile teması 
önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.  

 Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi 
yardım alınmalıdır.  

 Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım 
alınmalıdır. 

Malzeme solvent içerdiğinden sigara içilmemeli, yanıcı ve 
parlayıcı maddelerden uzak durulmalıdır.  
Kapalı alanlardaki uygulamalarda uygulamacı belirli 
aralıklarla açık havada dinlenmelidir. 
Malzeme kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından gerekli 
önlemler alınmalıdır. 
 
 
 
 

SARFİYAT 
 

Sarfiyat değişkendir. 
Özgül ağırlığı 0.95 gr / cm3 olarak hesaplandığında; 
10mm kalınlık ve 20mm genişliğinde bir derzde 
1 metretülde olacak sarfiyat ; 
(10 x 20 x 1 x 0.92 )  =  184 gr 
 

Genelde ; Derz genişliği 5-50mm, derz derinliği ise 5-25mm 
arasında olmalıdır. 
 

UYGULAMA 
 

Yüzey hazırlığı 
Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, kür gibi 
maddelerden arındırılmalıdır ve derz yüzeyi kuru olmalıdır. 
Ahşap yüzeylerde; kalkmış, kabarmış yerler 
zımparalanmalıdır. 
Metal yüzeylerde; pas, kir ve yağlar iyice temizlenmelidir. 
Çimento esaslı yüzeylerde; derzler tel fırça ile 
temizlenmelidir 
 

Astarlama 
DRACOFLEX  BT1 astar gerektirmeyen bir üründür fakat 
bazı durumlarda (laklı alüminyum, gözenekli yüzeyler, su ve 
düşük ısılara maruz ( –5oC / –35oC yerlerde)  uygun 
BITUMEN PRIMER astarı kullanılmalıdır.  
Astarı uygulamadan önce yüzey iyice temizlenmeli, 
uygulama fırça ile yapılmalı ve astar ‘tack free’(parmak ile 
dokunulduğunda hafif bir yapışma olacak, ancak parmak 
ıslanmayacak) halde iken ürün uygulanmalıdır. 
 

Uygulama 
DRACOFLEX BT1  kartuş tabancası uygulanır. 
kartuş, tabanca tüpünün içine konur, ucu kesilir ve tabanca 
kapatılarak uygulama yapılır. 
 

Malzemenin iyi yapışabilmesi için uygulamadan hemen 
sonra spatül ile malzemeyi derz kenarlarına doğru bastırıp 
düzelterek uygulamayı tamamlamak gerekir. 
 

 Uygulama sonrası ürün 2-3 saat suya karşı 
korunmalıdır. 

 Beton yüzeylere yapılacak uygulamada betonun en az 
28 günlük ve yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. 

 Uygulama sırasında ürünün cilt ile teması önlenmeli, 
temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.  
 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 
 

310 ml kartuş. 

Orijinal paketinde, +100C / +300C’de havalandırılmış, kuru ve 
korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 
Malzeme solvent içerdiğinden yanıcı ve parlayıcı 
maddelerden uzak depolanmalıdır.



                                                     

DRACOFLEX  BT1  
Bitüm-kauçuk esaslı yapıştırma ve derz dolgu mastiği 

 

 

 
Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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