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SU  
SIZDIRMAYAN 
DOSTLUK 



SUBERC Yalıtım ve Boya Çözümleri, 1990 

yılında Su Yalıtım çözümlerine odaklanarak 

İzmir merkezli olarak sektöre girmiş ve hizmet 

ağını genişleterek yurt çapında yüzlerce 

projede işbirliği yaptığı paydaşları için 

güvenilir bir çözüm ortağına dönüşmüştür.  

 

SUBERC Yapı ömrünü ve dayanıklılığını 

etkileyen su yalıtım uygulama ihtiyaçlarınızda; 

geniş ürün yelpazesi ve detay çözümleri ile 

tüm sorunlarınıza cevap bulabileceğiniz bir 

başvuru noktasıdır.   

 

Ücretsiz Keşif ve Projelendirme hizmetinin 

yanısıra 2017 yılından itibaren üretimini 

gerçekleştirdiği SUBERCOLORS İç ve Dış 

Cephe Boya ürünleri ile sektöründe uygun 

fiyat ve maksimum verimlilik için yeni bir 

alternatif oluşturmuştur.     

 

 

SUBERC tesislerinde günün teknolojik 

gelişmeleri ve inovasyon teknikleri dikkate 

alınarak işlenen gerek Su Yalıtımı  gerekse de 

Boya ürünleri için; 

- Toptan Satış,  

- Perakende Satış  

- Proje Uygulama  

konularında bayilikler verilmekte olup; bölge 

koruması ve uygulama eğitim desteği ile 

bölgesinde bu konuda çalışan veya çalışmak 

isteyen kişi ve kurumlara imkanlar yaratılmakta 

ve rehberlik edilmektedir. 

 

Su Yalıtım Malzeme ve Boya tedarik 

ile Proje Uygulama ihtiyaçlarınızda  

buluşmak dileğiyle….  

 

 



Yapıların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı 

konforlu ve güvenli bir ortam 

sağlayabilmesi için suyun veya nemin 

yapının bir kısmına veya kapsadığı 

hacimlere zarar vermesini önlemek 

amacıyla yapılan koruma amaçlı işleme 

standart su yalıtımı… 

 

Özel amaçlı ürünlerimiz ve profesyonel 

ekiplerimiz tarafından yapılan işleme ise; 

%100 Sızdırmazlık ve Koruma 

Garantili SUBERC Yalıtımı diyoruz. 

 

 

Zaman ve paranızı boşa    

harcamak istemiyorsanız ! 

 

DOĞRU 

YERDESİNİZ ! 



 İZOASTAR 

 İZOMASTER 

 SÜPERFLEX 2C 

 ADDITIVE-7 

 İZOWALLFİX 

 ANTİWETER 

 İZOPOOL 

 İZOGLOSSY 

 İZOSHINGLE 

 FACELIFTING PRO 

 INJECTION PRO 
 





 

Teknik Özellikler 

Renk : Şeffaf 

Yoğunluk : Çimentolu 1.0 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Uygulama Yöntemi : Çekçek veya fırça ile 

 

Uygulama Şekli 

Uygulama yüzeyi tozdan ve kirden arındırılır ve 

tüm giderler kapatılır. 

İZOASTAR Mevsim şartlarına göre (Kış 1*8- Yaz 

1*10) kat su ile inceltilir ve zemine dökülür. 

Çekçek veya fırça ile malzeme dağıtılarak yüzey 

emmesi sağlanır, işlem süresi maksimum 4 saattir. 

İşlem sonrası giderler açılır ve fazla malzeme 

alınarak bölge kurumaya bırakılır. 

Optimum Kuruma süresi mevsim şartlarına göre 

(Yaz 4 - Kış 24) saattir. 

Uygulama iki kez yapıldıktan sonra astarlama 

işlemi tamamlanmış olur. 

 

Tüketim Miktarı 

1 m2 için Sulandırılmamış 300-500 gr 

 

İzolasyon yapılacak tüm 

alanların ön hazırlığı 

amacıyla kullanılan 

modifiye polimer esaslı, 

esnek, şeffaf ve yüksek 

adrenansa sahip UV 

dayanımlı yeni nesil su 

izolasyon astarı 

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Teknik Özellikler 

Renk : Şeffaf - Renkli 

Yoğunluk : Çimentolu 1.34 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Uygulama Yöntemi : Çekçek veya rulo yardımı ile 

Kompa Uzaması : %900 (TS1967 ISO 37) 

Su Basıncına Dayanım : (Pozitif yönde) >2 Bar (TS 

1928) 

Uygulama Şekli 

İZOMASTER PROE3 fırça veya rulo ile uygulanır 

ve kullanım alanına göre file uygulaması tavsiye 

edilir. 

Uygulama yüzeyi tozdan ve kirden arındırmalıdır. 

Beton ve sıva yüzeyindeki uzun çatlaklar, baca 

dipleri gibi hareketli tüm zeminlerde fileli yada 

filesiz iki kat uygulama yapılmalıdır. 

Temel izolasyonlarında perde beton yüzeyleri, 

dipleri ve ayrı ayrı dökülen beton ek yerlerinde 

dıştan veya içten bir kat fileli uygulama yapılır. 

 

Tüketim miktarı 1 m2 için 0.75 Kg (tek kat) 

. 

Yüzeylerdeki çatlakların 

dolgu yapılmasında, cam, 

lavabo, küvet, mermer, 

pimapen, aliminyum 

doğrama ve ahşap 

kenarlarında 

diletasyonlarda, alçıpan, 

betopan çatlaklarının 

tamirinde güvenle 

kullanılan su bazlı, esnek 

ve yüksek adrenansa sahip, 

kür bitiminde suda 

çözülemeyen modifiye 

polimer esaslı elastik yapı 

oluşturucu yeni nesil  

yalıtım malzemesi 

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Teknik Özellikler 

Renk : Haki Yeşil | Beyaz 

Yoğunluk : Çimentolu 1.41 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Priz Süresi : 2 Saat 

Sıcaklık Direnci : -20C ile 4+70C 

Su Basıncı Dayanımı : Pozitif Yönde 1.7 Bar 

Yapışma Dayanımı : 1.6 n/mm2 

Uygulama Yöntemi : Fırça ile 
 

Uygulama Şekli 

SÜPERFLEX 2C uygulanacak yüzeyler öncelikle 

İZOASTAR ile astarlanmalı ve zemin çatlakları ve 

duvar dipleri fileli İZOMASTER ile kapatılmalıdır. 

Uygulama fırça ile tüm yüzeye uygulanır ve 24 

saat sonra ikinci kat uygulama yapılır. 

0.75 gr/m2 ile Sıva filesi uygulanması tavsiye 

edilir. Yüzey 48 saat sonra kullanıma hazır hale 

gelir. 

Uygulama esnasında ve kuruma sırasında 

yüzeyin su ile teması engellenmeli ve 24 saat 

içerisinde don tehlikesi olan yerlerde 

uygulanmamalıdır. 
 

Tüketim Miktarı 

1 m2 için 400-800 gr sulandırılmamış olarak 

öngörülmekle birlikte yüzey ve ortam koşullarına 

bağlı olarak değişebilir. 
 

Ambalaj Şekli ve Saklama : 10 -20 kglık plastik 

bidonlarda don etkisinden korunmak ve kapalı 

ambalajda olmak kaydıyla asgari 1 yıl 

saklanabilir. 

Su ile sürekli temasta 

bulunan hareketli 

yüzeylerin İZOMASTER ile 

izolasyona hazır hale 

getirilmesi sonrasında 

kullanılan çimento ve 

modifiye polimer esaslı, 

çift komponentli esnek ve 

yüksek adrenansa sahip UV 

dayanımlı eksiz su 

izolasyon malzemesi 

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Teknik Özellikler 

Renk : Gri 

Yoğunluk : 1.1 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Uygulama Yöntemi : Fırça ve Mala 

 

Uygulama Şekli 

Uygulama yüzeyi tozdan ve kirden arındırmalıdır. 

ADDITIVE MASK-7 Çimento, kum ve fayans 

yapıştırıcı vb toz grupları ile karıştırılarak dolgu, 

tamir veya yapıştırma harcı olarak kullanılabilir. 

 

Tüketim Miktarı 

Yapılacak harç, yüzey ve ortam koşullarına bağlı 

olarak değişebilir. 

 

Ambalaj Şekli ve Saklama : 5- 10 -20 kglık 

plastik bidonlarda don etkisinden korunmak ve 

kapalı ambalajda olmak kaydıyla asgari 1 yıl 

saklanabilir. 

Aderans arttırıcı, yüksek 

mukavemetli su geçirimsiz 

modifiye polimer esaslı 

beton tamir harç katkısı  

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Teknik Özellikler 

Renk : Açık Gri 

Yoğunluk : 1.34 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Uygulama Yöntemi : Fırça yada rulo 

 

Uygulama Şekli 

Uygulama yüzeyi tozdan ve kirden arındırılır. 

İZOWALLFİX Fırça veua rulo ile yüzeye uygulanır. 

Uygulama tamamlandıktan ve yeterli kuruma 

sağlandıktan sonra yüzeye 2 kat boya yapılması 

tavsiye edilir. 

 

Tüketim Miktarı 

1 m2 için 250-300 gr ancak Yüzeylere göre 

değişiklik gösterebilir. 

 

Ambalaj Şekli ve Saklama : 10 -18 kglık plastik 

kovalarda don etkisinden korunmak ve kapalı 

ambalajda olmak kaydıyla asgari 1 yıl 

saklanabilir. 

Bütün dikey yüzeylerde 

çatlakların yansımasını 

engellemek için kullanılan 

modifiye polimer esaslı su 

bazlı yarı esnek ve yüksek 

adrenansa sahip yalıtım  

malzemesi  

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Teknik Özellikler 

Renk : Şefaf 

Yoğunluk : 1.1 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Uygulama Yöntemi : Fırça ile 

 

Uygulama Şekli 

Uygulama yüzeyi tozdan ve kirden arındırılır. 

ANTİWETER kullanılmadan önce yüzey 

boyanarak küften tamamen arındırılır. 

Boyanmış yüzeye fırça ile 1 kat uygulanır. 

 

Tüketim Miktarı 

1 m2 için 300-400 gr 

 

Ambalaj Şekli ve Saklama : 2,5 – 5 kglık plastik 

kovalarda don etkisinden korunmak ve kapalı 

ambalajda olmak kaydıyla asgari 1 yıl 

saklanabilir. 

Rutubet ve yoğuşmadan 

kaynaklanan küflenme ve 

yosunlaşmayı önlemek 

amaçlı kullanılan küf 

önleyici malzeme 

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Teknik Özellikler 

Renk : Açık Mavi 

Yoğunluk : 1.0 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Uygulama Yöntemi : Fırça ile 

 

Uygulama Şekli 

Yeni ve ski tüm yüzeylerde uygulanabilir. 

Eski yüzeylerde fayans kabarıklıkları onarıldıktan 

sonra İZOPOOL 1/20 oranında sulandırılarak 

havuz tabanına doldurulur. 

Yan yüzeylerde malzemenin kurumaması ve 

sürekli gezdirilmesi fırça yardımı ile sağlanır. 

Emdirme işlemi minimum 4 saat boyunca 

yapılmalı ve sonrasında yüzeyde kalan malzeme 

alınarak yüzey nemli bez ile kurutulmadan 

silinmelidir. Yaz aylarında sabah veya akşamüstü 

serin saatlerde uygulama yapılması tavsiye edilir. 

 

Tüketim Miktarı 

1 m2 için sulandırılmamış 200-300 gr 

 

Ambalaj Şekli ve Saklama : 10 – 20 kglık plastik 

bidonlarda don etkisinden korunmak ve kapalı 

ambalajda olmak kaydıyla asgari 1 yıl 

saklanabilir. 

Yüzme ve Süs havuzlarının 

yapım aşamasında veya 

mevcut zeminler 

kırılmadan uygulanabilen 

modifiye polimer esaslı, 

şeffaf, esnek ve yüksek 

adrenansa sahip eksiz yeni 

nesil bir su yalıtım 

malzemesi  

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Teknik Özellikler 

Renk : Şeffaf 

Yoğunluk : 0.99 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Uygulama Yöntemi : Çekçek veya Fırça ile 

 

Uygulama Şekli 

Uygulama yüzeyi tozdan ve kirden arındırmalı ve 

bütün giderler kapatılmalıdır. 

İZOGLOSSY 1/10 oranında sulandırılarak çekçek 

veya fırça yardımıyla yüzeyde malzeme 

kurutulmadan 4 saat uygulanmalıdır. 

yüzeyde kalan malzeme alınarak yüzey nemli bez 

ile kurutulmadan silinmelidir. Yaz aylarında sabah 

veya akşamüstü serin saatlerde uygulama 

yapılması tavsiye edilir. 

24 saat sonra aynı işlemlerle 2 kat 

uygulanmalıdır. 

İkinci kat uygulamadan 12 saat sonra yüzey 

kullanıma uygun hale gelir. 

Uygulama esnasında ve kuruma sırasında 

yüzeyin su ile teması engellenmeli ve 24 saat 

içerisinde don tehlikesi olan yerlerde 

uygulanmamalıdır. 

 

Tüketim Miktarı 

1 m2 için sulandırılmamış 200-300 gr 

 

Ambalaj Şekli ve Saklama : 10 – 20 kglık plastik 

bidonlarda don etkisinden korunmak ve kapalı 

ambalajda olmak kaydıyla asgari 1 yıl 

saklanabilir. 

Fayans, mermer gibi parlak 

yüzeylerde mevcut yapıyı 

kırmadan, kaldırmadan 

uygulanabilen modifiye 

polimer esaslı, şeffaf, esnek 

ve yüksek adrenansa sahip 

eksiz yeni nesil bir su 

yalıtım malzemesi  

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Teknik Özellikler 

Renk : Kırmızı – Yeşil 

Yoğunluk : 1.1 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Uygulama Yöntemi : Fırça ile 

 

Uygulama Şekli 

Uygulama yüzeyi tozdan ve kirden arındırılarak 

önce İZOASTAR uygulanır. 

Astar uygulaması tamamlandıktan sonra yüzeye 

fırça ile eksiz birk at uygulanır. 

İZOSHINGLE uygulamasının 2 kat yapılması 

tavsiye edilir. 

 

Tüketim Miktarı 

1 m2 tek kat için 600-700 gr 

 

Ambalaj Şekli ve Saklama : 5-10-18 kglık 

plastik kovalarda don etkisinden korunmak ve 

kapalı ambalajda olmak kaydıyla asgari 1 yıl 

saklanabilir. 

Rutubete maruz kalmış 

Shingle kaplı alanlarda su 

yalıtım problemlerini 

çözmek amaçlı kullanılan 

modifiye polimer esaslı 

yeni nesil su yalıtım 

malzemesi 

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Teknik Özellikler 

Renk : Açık Mavi 

Yoğunluk : 1.40 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Karışım Bekletme Süresi : 1.5 Saat 

Uygulama Yöntemi : Fırça ile 

 

Uygulama Şekli 

Uygulama yüzeyi tozdan ve kirden arındırılarak 

önce SUBERC İZOMASTER ile bir kat emdirme 

yapılır  

FACELIFTING tamir harcı ile tek seferde 

karıştırılarak beton yüzeyine 1 kat uygulanır. 

Uygulama zemini 24 saat sonra trafiğe açılır. 

 

Tüketim Miktarı 

1 mm kalınlık için 1.5-2 kg/m2 

 

Ambalaj Şekli ve Saklama : 15 kglık plastik 

kova ve 8 kglık plastik bidonlarda don etkisinden 

korunmak ve kapalı ambalajda olmak kaydıyla 

asgari 1 yıl saklanabilir. 

Fabrika zeminleri, akaryakıt 

istasyonları, hava alanları İç 

ve dış beton yüzeylerinin 

yenilenmesi, iki beton 

birleşimlerinde, tozumaya 

elverişli zayıf betonların 

yüzey adrenanslarının 

arttırılması amaçlı 

kullanılan modifiye 

polimer esaslı yeni nesil  

yüzey yenileme malzemesi 

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Teknik Özellikler 

Renk : Kırmızı 

Yoğunluk : 0.98 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Uygulama Yöntemi : Enjeksiyon 

 

Uygulama Şekli 

INJECTION PRO Uygulama yüzeyi tozdan ve 

kirden arındırılır. 

Enjeksiyon yapılacak duvara 30 cm yükseklik ve 

50 cm aralıklarla enjeksiyon delikleri açılır. 

Açılan deliklerden INJECTION PRO 1/8 oranında 

sulandırılarak her deliğe 20 kg gelecek şekilde 

malzeme enjekte edilir. 

İşlem 10 gün ara ile 2 kez uygulanmalıdır. 

Enjeksiyon işleminden 2 saat sonra duvar 

diplerinden 25 cm aralıklarla havalandırma 

delikleri açılmalı ve açılan delikler ikinci 

uygulamada yeniden kapatılıp uygulama 

sonrasında yeniden açılmalıdır. 

İkinci uygulamadan 10 gün sonra delikler 

kapatılmalıdır. 

kolonlar ve perde betonların zeminden 40 cm 

yükseklikte sıvaları sökülerek INJECTION PRO ile 

hazırlanan sıva ile sıvanmalıdır. 

 

Tüketim Miktarı 

1 metre duvar için sulandırılmamış 10 Kg 

 

Ambalaj Şekli ve Saklama : 10-20 plastik 

bidonlarda don etkisinden korunmak ve kapalı 

ambalajda olmak kaydıyla asgari 1 yıl 

saklanabilir. 

Su yalıtımı yapılmamış 

veya suya maruz kalan 

düşey zeminlerde yapıların 

etrafını kazmadan 

enjeksiyon sistemi ile 

uygulanan modifiye 

polimer esaslı esnek ve 

yüksek adrenansa sahip 

temel yalıtım malzemesi  

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Teknik Özellikler 

Renk : Kırmızı 

Yoğunluk : 0.98 gr/cm2 

Uygulama Sıcaklığı : 15C ile 35C 

Uygulama Yöntemi : Enjeksiyon 

 

Uygulama Şekli 

INJECTION PRO Uygulama yüzeyi tozdan ve 

kirden arındırılır. 

Enjeksiyon yapılacak duvara 30 cm yükseklik ve 

50 cm aralıklarla enjeksiyon delikleri açılır. 

Açılan deliklerden INJECTION PRO 1/8 oranında 

sulandırılarak her deliğe 20 kg gelecek şekilde 

malzeme enjekte edilir. 

İşlem 10 gün ara ile 2 kez uygulanmalıdır. 

Enjeksiyon işleminden 2 saat sonra duvar 

diplerinden 25 cm aralıklarla havalandırma 

delikleri açılmalı ve açılan delikler ikinci 

uygulamada yeniden kapatılıp uygulama 

sonrasında yeniden açılmalıdır. 

İkinci uygulamadan 10 gün sonra delikler 

kapatılmalıdır. 

kolonlar ve perde betonların zeminden 40 cm 

yükseklikte sıvaları sökülerek INJECTION PRO ile 

hazırlanan sıva ile sıvanmalıdır. 

 

PRO COLOUR SERIES 

Uygulama sırasında eldiven kullanılmalı, 

cilde temas halinde bölge bol su ile 

yıkanmalıdır. 

Kapalı mekan uygulamada ortam 

havalandırılmalıdır. 





Adalet Mah. Manas Bulvarı No:47/B Folkart Towers A Kule K:26 D:2601 Bayraklı, İzmir – Türkiye 

Müşteri Hizmetleri İletişim  

Tel +90 542 768 42 42  Email: info@suberc.com  

www.suberc.com 

 
SUBERC — EGECEFE Yalıtım tescilli markası olup; her hakkı saklıdır. 
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