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Bysilan SB, silikon esaslı, solvent bazlı yüzey koruma ve su yalıtım malzemesidir. 
Genel özellikler; 

• Derinlemesine nüfuz eder 
• Nefes alır 
• Alkali dayanımı yüksektir. 
• Su itici özelliği vardır. 
• Kir tutma direnci yüksektir. 

Bysilan SB, su itici ve yüzey koruyucu olarak, özellikle doğal taş ve tarihi binaların korunması ve 
restorasyonunda, beton, briket, mineral sıva,  kireç taşı, gaz beton, mineral kaplamalar vb yüzeylerde 
koruyucu ve su yalıtım amaçlı kullanılır. 

Yüzey her türlü toz, kir, yağ ve yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.   

Bysilan SB kullanıma hazır olup inceltilmeden, rulo ya da fırça ile doğrudan uygulanır. İstendiği taktirde, 
emprenye özelliği nedeni ile yüzey koruması yapılacak malzeme doğrudan daldırma metodu ile de kaplanır.  

Bysilan WB 1, 5, 10 ve 25 kg'lik plastik bidon ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme temiz ve kuru bir 
ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmalıdır. 
Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir. 

Bysilan SB, silikon esaslı, solvent bazlı,  silane ve siloxane içeren yüzey koruma özelliği olan su itici yalıtım 
malzemesidir. Emprenye özelliği ile derinlemesine nüfuz ederek, yüzeyin su emişini keser ve mükemmel bir 
izolasyon sağlar. Aynı zamanda yüzeyi sağlamlaştırarak dış etkenlere karşı korur kir tutmasını engeller. Özellikle 
doğal taş ve tarihi binaların yeniden restorasyonu ve korunması maksadı ile kullanılır. 
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                  SAĞLIK VE GÜVENLİK      
      
 
 
 
 
 
        
 
 
 
  
     
   
                TEKNİK BİLGİ 
 
 
     
      
                     
                                                                                   

                                                                   

                                                

 TS EN 1504-2’E GÖRE BYSILAN SB STD NO 

Tüketim ( kg/m2)  12-16 m2/lt   

Su Aktarım Hızı  (kg/m².h0,5) W<0,1  W<0,02 TS EN 1062-3 

Su Buharı Aktarım Hızı Sınıf I Sd<5m < 3m TS EN 7783-2 

Penetrasyon Derinliği Sınıf II 
≥10mm 

≥10mm TS EN 1504-2 

Su emme ve alkali dayanımı Su emme : Şartlandırılmamış 
numuneye göre <%7,5 

<%7,5 TS EN 13580 

Yapışma Dayanımı (N/mm2) 
‐Dikey≥0,8                                                   
‐Yatay uygulama trafiğe kapalı ≥1,0       
‐Yatay uygulama  trafiğe açık ≥ 1,5  

>1,0 TS EN 1542 

R10      : Alevlenebilir 
R51/53 : Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. 
R65       :  Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. 
R66      : Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. 
R67      : Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. 
 
S2        : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 
S23      : Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. 
S24/25 : Göz ve cilt temasından sakının. 
S61      : Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına /Güvenlik Bilgi Formuna bakın.  
S62      : Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.   
 


