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En Tepeden Başlayın

Bir binanın en önemli bölümlerinden 
biri çatısıdır. Yetersiz çatılar, yapının 
yalnızca işlevselliğini etkilemekle kal-
maz, aynı zamanda bakım zorunlulu-
ğuyla uzun dönem masrafları da etkiler. 
Kalıcı, ısı değişimlerine, kirlilik ve asit 
yağmurları gibi çevre faktörü değişim-
lerine dayanıklı bir su yalıtım sistemi, 
yapının değerini artıracak ve bakım 
masraflarını düşürecektir.

BASF sayesinde, hava şartlarına uygun 
çatılar için size özel çözümler sunan 
ideal bir çözüm ortağına sahipsiniz.

Çatıların su yalıtımı için BASF, poliüre-
tan kaplamaları ile en uygun izolasyon 
membranlarını sunar. Çok yönlü kulla-
nılabilen sistemlerimiz teraslı, eğimli ve 
tüm diğer çatı tipleri için uygundur. 
CONIROOF sisteminde, gelişmiş po-
liüretan teknolojisiyle yaratılmış geçi-
rimsiz, monolitik membranlarımız en 
karmaşık ve en detaylı çatılarda dahi, 
gerek yapım, gerekse onarım aşama-
larında kolaylıkla uygulanır.

BASF çatı izolasyon sistemleri, çok 
katmanlı olarak tasarlanmıştır. Bu kat-
manlar, astar, su yalıtım membranı ve 
üst kaplama olarak ele alınır. Sistem-
lerimiz alev kullanılmadan uygulanır. 
Böylece, sıcak uygulanan sistemlerde 
ortaya çıkan yangın riskinin ve kötü ko-
kuların önüne geçilmiş olunur.
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Özel tasarlanmış püskürtme ekipman-
larıyla yapılan yüksek performanslı 
püskürtme uygulaması, yüksek kali-
tede membran elde edilen bir çözüm 
sistemidir. Bu sistemin hızlı ve kolay 
uygulanabilir olması ve prizini sadece 
dakikalar içinde alması  1000 m2‘lik bir 
alanda, uygulamanın 8 saatte bitirilme-
sine olanak verir.

BASF su izolasyon membranlarını, fi-
ziksel özellikler, çok yönlülük, perfor-
mans  ve uygulamanın hızı açısından 
başka hiçbir sistemle karşılaştırmak 
mümkün değildir.

Yapınızı daha uzun süre korumak için 
BBA ve EOTA güvencesiyle size sun-
duğumuz BASF ürünlerine güvenebi-
lirsiniz.
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Yeni Çatıların Korunması 

İzolasyon membranları yeni çatılara uy-
gulandığında, su geçirimsiz ve en kötü 
hava koşullarına bile dayanıklı bir yü-
zey sağlar. Bu yüzey, en ufak bir zarar 
görmeden, yapıda tipik oynamalara  ve 
hareketlere müsaade eder. Doğru uygu-
landığında su izolasyon sistemlerimiz, 
yapının içine su girişini tamamen önler.

BASF su yalıtım sistemleri, beton çatı-
lardan ahşap çatılara, hatta hafif metal 
panelli çatılara kadar birçok farklı yapı-
daki çatılarda en uygun yalıtım çözüm-
lerini sunar. 

Membranların her türlü yüzeye etkin 
şekilde yapışmasını sağlamak için, 
BASF farklı tipte poliüretan ve epoksi 
kaplamalar veya astarlar sunmaktadır. 
Bu şekilde, optimum performans elde 
edilir ve membranın rüzgar, ısı, termal 
şok ve hafif yapısal hareketlere dayanı-
mı sağlanır.



5

BASF su izolasyon sistemleri eski be-
ton, keçe, asfalt veya ahşap yüzeyler 
gibi çeşitli yüzeylere uygulanmak üzere 
tasarlanmıştır. Membranlarımız çatlak 
örtme özelliğine sahip olduklarından, 
küçük çatlaklar kolaylıkla kapatılabilir. 
Daha büyük çatlaklar ise tamir edilmeli 
ve uygun bir bant ile kapatılmalıdır. Bi-
tüm keçedeki ve asfalttaki kabarcıklar 
açılmalı, doldurulmalı ve tamir edilerek 
izolasyon sistemi uygulamasına hazır-
lanmalıdır.

Çatınızı Yenileyin

Yenileme ve onarım durumlarında, 
membran uygulanacak yüzeyin uygun 
şekilde temizlenmiş ve düzgün hazır-
lanmış olması çok önemlidir. Farklı yü-
zeylerdeki hazırlık ve uygulama öne-
rileri BASF'ten temin edilebilir. Ayrıca 
BASF çözüm ortağınız olarak çatınızın 
ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun çö-
zümleri üretir.
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Ağaç ve bitki ekilmiş beton, ahşap ve-
ya çelik her çeşit zemine sahip çatıda, 
BASF  CONIROOF sistemleriyle, su 
izolasyonu yapılabilir. 

BASF membranları DIN4062 test stan-
dartlarına göre uygun bulunmuş kök 
dayanımlarına sahiptir. Bu sayede kök 
bariyeri ihtiyacı ortadan kalkar; zaman 
ve maliyette tasarruf yapılır. 

BASF'in su yalıtım sistemleri, alt yüzey-
le tam aderans sağlar. Bunun sonucu 
olarak; su membran tabakasının altına 
geçemez ve çatı sisteminin zarar gör-
mesi engellenmiş olur. Çatı katların-
daki eşyalar veya ekipmanlar da zarar 
görmekten korunmuş olur.

Yeşil Çatılar İçin Kök Dayanımı

İzolasyon sistemlerimiz yeşil çevre 
düzenlemesinin yarattığı etkilere kar-
şı dayanımı ve kolay uygulanmasıyla 
zaman ve para tasarrufu yapmamızı 
sağlar.
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BASF izolasyon sistemleri; yapılardaki 
vantilatörler, bacalar, girinti çıkıntılar 
gibi karmaşık detayların çözümünde, 
düşey yüzeylere kolaylıkla uygulana-
bilmesi sayesinde mükemmel sonuçlar 
verir.

Serilerek uygulanan, bindirme yerleri, 
ek yerleri, derzler gibi zayıf noktaları 
olan klasik sistemlerin tersine, eksiz ve 
monolitik izolasyon sistemlerimiz çok 
daha uzun süreli kalıcılık ve koruma 
sağlar.

Karmaşık Detayların Tam Kaplanması
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