
 
 

 
 

 
Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve 
genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği 
taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen 
koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama 
alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru 
yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama 
sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler 
tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör 
sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. 
KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut 
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER’e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını 
dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi 
gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. 
Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi 
basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. 

 

 KÖSTER T-Profile-2404 
 

ECB Esaslı Su Tutucu Bant 
 
 

Genel Bilgi: 
 
KÖSTER ECB etilen copolimer bitumen 
hammaddesinden ekstrüzyon metodu ile 
üretilmiş homojen su tutucu banttır. 
Arkasındaki T şeklindeki özel profilleri 
sayesinde beton ile mekanik ankraj yapmaya 
uygundur.  

 
 
KÖSTER T-Profile-2404 katkı, geri dönüşüm 
veya dolgu maddesi içermez ve bu özellikleri 
sayesinde yüksek elastikiyete ve soğuk hava 
koşullarına karşı dayanıma sahiptir. KÖSTER 
T-Profile-2404 -500C soğuk iklim koşullarında 
dahi elastikiyetlerini muhafaza eder. KÖSTER 
T-Profile-2404 UV ışınlarına karşı 
dayanımlıdır, zamanla yaşlanma–sertleşme–
kırılganlaşma yapmaz, hesaplanan servis 
ömrü çok uzundur. Formülasyonunda 
plastifiyan, klor veya benzer katkılar 
bulundurmaz, zehirli veya tehlikeli madde 
içermez.  
 
KÖSTER T-Profile-2404 ürünü topraktaki 
mikroorganizmalara, kimyasal-biyolojik 
etkilere ve agresif temel sularına karşı 
dayanıklılığı ispatlanmıştır. KÖSTER T-Profile-
2404 ürünü sıcak hava kaynak sistemi ile ek 
yerlerinden birleştirilerek mütemadi ve 
geçirimsiz bir tabaka oluşturur. KÖSTER T-
Profile-2404 üretiminde kullanılan özel 
hammaddeler sayesinde ek yerleri örtünün 
kendi kadar mukavemete sahip olmakta ve 
bu sayede uygulama alanında zayıf noktalar 
bulunmamakta ve %100 yalıtım başarısı 

sağlanmaktadır. Uygulandıktan hemen sonra 
su geçirimsiz ve yağmur geçirimsizdir, soğuk 
zeminlere uygulanabilir, çok elastiktir ve 
çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.  
 
Boyutlar ve Ambalaj: 
 
25mt boy x 24cm eninde rulo (kalınlık 4mm) 
 
 
 
 
 
 
Uygulama Alanları: 
 
Temelden gelen ECB membranın fore kazık 
etrafında sabitlenmesinde, radye altından 
gelen ECB membranın radye betonuna 
sabitlenmesinde kullanılır. 
 
Uygulama Şekli: 
 
Beton uygulaması yapılmadan önce (tırnakları 
beton dökülecek tarafa bakacak şekilde) 
kalıplara tutturulur. Boyuna gelen ek ve 
dönüş yerleri sıcak hava kaynağı ile kaynak 
yapılarak geçirimsizliği sağlanır. Daha sonra 
beton dökümü yapılır, beton sertleştikten 
sonra kalıplar sökülür. KÖSTER T-Profile-2404 
üst yüzeyi beton kalıntılarından ve kalıp yağı 
kalıntılarından temizlenir, ince zımpara kağıdı 
ile hafifçe pürüzlendirilir. ECB membranı 
KÖSTER T-Profile-2404  üzerine bindirilir ve 
sıcak hava kaynağı ile birleştirilir, bu sayede 
sızdırmazlık sağlanır.  
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