
 

KÖSTER İZOLASYON MALZEMELERİ 

ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT   FİYAT 

 

 

Köster NB Sistem 
 
(çimento esaslı) 

Çimento esaslı, iki bileşenli 

kristalize su yalıtımı 
harcıdır.Sürülerek uygulanır. 

Betonun yapısındaki kimyasallar ile 

tepkimeye girerek suda 
çözülmeyen kristaller üretir, bu 

sayede hem negatif hem de pozitif 
taraftan su izolasyonu sağlar. 

 2,0 - 4,0    
kg/m² 

 

25 kg torba  
 

3 kg Bidon 

 

 

 

Köster 2K Flex 
 
(çimento esaslı) 

Esnek yapıda olup, yüksek su 
geçirimsizliğe sahiptir. Özellikle 

ıslak hacimlerde ve seramik altı su 
yalıtımı uygulamalarında kullanıma 

uygundur. Beton yapıları neme, 
sızıntı ve yüzey sularına ve suyun 

zararlı etkilerine karşı korur, 
zamanla kabarma veya ayrılma 

yapmaz.  

2,0 - 4,0 
kg/m² 

 
25 kg torba  

 

5 kg Bidon 

 

 

 
 

Köster NB Elastik 
2K    
 
(çimento esaslı) 

Çimento esaslı, iki bileşenli, yüksek 

elastikiyete sahip su yalıtımı 
harcıdır. Islak hacimlerin, 

balkonların ve terasların, süs 
havuzlarının ve toprak ile temas 

halindeki betonarme yüzeylerin su 
izolasyonunda kullanılır. 

2,0 - 4,0 
kg/m² 

 
25 kg torba  

 
8 kg Bidon 

 

 

Köster NB Süper 
Elastik Beyaz 
 
(çimento esaslı) 

Betonun yapısındaki kimyasallar ile 
tepkimeye girerek suda 

çözülmeyen kristaller üretir, bu 
sayede hem negatif hem de pozitif 

taraftan su yalıtımı sağlar.  
Hijyeniktir, içme suyu depolarının 

su yalıtımında kullanıma uygunluğu 
belgelenmiştir. 13,8 bar su 

basıncına kadar sızdırmazlığı 
belgelenmiştir. 

Arıtma tesisleri gibi arttırılmış 
kimyasal dayanım veya tuzlu su 

dayanımı istenen uygulamalarda 

KÖSTER Polysil TG 500 ile beraber 

sistem olarak uygulanır. 

1,0-2,0 
kg/m² 

 
25 kg torba  

 

 

 

 
 

Köster Deuxan 
2K 
 
(Kauçuk Bitum 
esaslı) 

Kauçuk - bitüm esaslı, siyah renkli, 
iki bileşenli, elyaf katkılı su yalıtımı 

ürünüdür. Tek defada 5 mm 
kalınlığa kadar uygulanabilir, 

mikroorganizmalara ve agresif 
temel sularına karşı dayanımlıdır. 

Temel bohçalama ve perde 
duvarların su yalıtımında, ayrıca 

terasların ve yer altı otopark su 
yalıtımında kullanılır. 

3,0 - 6,0 
kg/m² 

 
8kg torba  

 
24 kg kova 

(sıvı bileşen) 

 

 

 

Köster Polyflex 

2K 
 
(Kauçuk Bitum 
esaslı) 

kauçuk - bitüm esaslı suyalıtımı 
ürünüdür. İki bileşenli olup, sıvı 

bileşen elyaf katkılı kauçuk-
bitümemülsiyonundan ve toz 

bileşen kimyasal katkılar 
ilezenginleştirilmiş çimento esaslı 

toz bileşenden oluşmaktadır. 

4,0 kg/m² - 
6,0 kg/m² 

 
8kg torba  

 
24 kg kova 

(sıvı bileşen 

 

 

http://www.koster.com.tr/detayli_urun_bilgileri.asp?grupno=2&GrupAdi=Kaucuk-Bitum-Esasli-Su-Yalitimi#Polyflex-2K
http://www.koster.com.tr/detayli_urun_bilgileri.asp?grupno=2&GrupAdi=Kaucuk-Bitum-Esasli-Su-Yalitimi#Polyflex-2K
http://www.koster.com.tr/detayli_urun_bilgileri.asp?grupno=2&GrupAdi=Kaucuk-Bitum-Esasli-Su-Yalitimi#Polyflex-2K
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Köster BD 50  
 
(Balkon-Teras ve 
Islak hacim) 

Gezilebilir terasların ve balkonların 

su yalıtımı için kullanılan poliüretan 
reçine esaslı, solvent içeren, nem 

kürlü ve tek bileşenli su yalıtımı 
ürünüdür.   su ve kar biriken 

terasların yalıtımında kullanıma 
uygundur. 

 
 
 
 

1,0 - 1,50 
kg/m²  

 

6 kg teneke 

 
25 kg teneke 

 

 

 

Köster BD 50  
 
(Balkon-Teras ve 
Islak hacim) 

Islak hacimlerde fayans ve seramik 

altı izolasyon katmanı olarak 
uygulanan, elastomerik reçine 

esaslı, tek bileşenli, gri renkli sıvı 
kaplamadır. Kuruduktan sonra 

üzerine çimento esaslı yapıştırma 
harcı ile seramik ve fayans 

kaplanabilir..  

 
 
 

 
1,20 - 1,50 

kg/m² 
 

25 kg kova 

 

 

 

Köster BK 1000 
 
(Balkon-Teras ve 
Islak hacim) 

Balkonların su yalıtımında 
kullanılan, seramik ve mermer 

yüzeylere kuvvetle yapışan, şeffaf 
su yalıtımı ürünüdür. Üzerinde 

gezilebilir, özellikle balkonların su 
yalıtımında, ve dış cephelerde cam 

tuğla derzlerinin izole edilmesinde 
kullanıma uygundur. Not : Su 

deposu ve yüzme havuzu 
izolasyonunda kullanıma uygun 

değildir. 

 
 

 
0,25 - 0,50 

kg/m² 
 

3,75 kg 
teneke kutu 

 

 

 
 
Köster Dauchflex 
 
(Balkon-Teras ve 
Islak hacim) 

Polimer reçine esaslı, tek bileşenli, 
beyaz renkli su yalıtımı ürünüdür.  

Sürülerek uygulandığı yüzeylerde 
elastik ve eksiz bir izolasyon 

katmını oluşturur. Güneş ışınlarının 
% 75'ini yansıtarak yaz aylarında 

aşırı ısınmaya engel olur, buhar 
geçirgen bir yapıya sahiptir ve yapı 

malzemesinde rutubet oluşumunu 
engeller. UV ışınlarına ve sıcak - 

soğuk farklarına dayanımlıdır. 

 
 

 
1,50 - 2,50 

kg/m² 
 

5 kg kova 
25 kg kova 

 

 

 
 

Köster BSP 
yapıştırma harcı 
 
(Dış cephe 
mantolama) 

Özellikle EPS ve XPS tipi ısı yalıtımı 

levhalarının sıva filesi ile beraber 
kaplanmasında kullanılan, 

tırfıllanarak düzgün bir yüzey elde 
edilmesine olanak tanıyan özel 

olarak geliştirilmiş bir sıvama 
harcıdır. KÖSTER BSP polimer 

katkılar ile modifiye edilerek 
güçlendirilmiştir, yüksek aderans 

ve mekanik mukavemete sahiptir. 

 

 
 

 
5,0 kg/m² 
 

25 kg kraft 

torba 

 

 

Köster Repamor  
 
(Tamir harcı) 

Çimento esaslı, kalın agregalı, 

yüksek performanlı tamir ve dolgu 
harcıdır. Elyaf ve polimer katkılar 

ile zenginleştirilmiştir, kuvvetli 
yapışma ve çatlamama özelliklerine 

sahiptir.Su yalıtımı öncesinde 
yüzey hazırlığında, segregasyon ve 

boşlukların doldurulmasında, 
pahların oluşturulmasında, tij 

deliklerinin doldurulmasında ve 

beton hatalarının düzeltilmesinde 

kullanılır. 

 

 
 

 
1,80 kg/lt 

 
25 kg kraft 

torba 
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Köster MDF Su 
geçirmezlik 
Katkısı 

Beton ve harç için su 

geçirimsizlik katkısıdır. 
Çimento ile kimyasal reaksiyona 

girerek su geçirimsizlik özelliği 
sağlayan, DIN 18 550 

standartına uygun sıvıdır. Ayrıca 
sıva ve şaplarda, prekast 

elemanlarda ve beyaz çimento 

içeren harçlarda kullanıma 
uygundur. 

 

 
 

 
çimento 

miktarının % 
2-3'ü 

 

 
5 kg bidon  

 
30 kg bidon 

 

 

Köster Latex Harç 
Katkısı 

Su geçirimsizlik ve yapışma 
özelliklerini arttıran, sentetik 

kauçuk esaslı sıva, şap ve beton 
katkısıdır. 

Seramik yapıştırıcıları ve tamir 
harçları ile beraber performans 

arttırıcı katkı olarak, şap ve 

sıvada çatlakların minimize 

edilmesi ve aderansın 
arttırılması amacı ile, aderans 

köprüsü oluşturulması amacı vb 
uygulamalarda kullanılır. 

 
 
 
15 - 30 

kg/m³ harç 

 
 

5 kg bidon 

30 kg bidon 
 

 

 

Köster Betonex 
Brüt Beton Astarı 

Çimento esaslı sıvaların altında 
aderans astarı olarak kullanılan 

ve sıvanın pürüzsüz beton 
yüzeylere veya betopan 

levhalara kuvvetle yapışmasını 
sağlayan, kullanıma hazır sıvı 

astardır. 

 
 
0,20 kg/m² 

 
20 kg plastik 

kova 

 

 

Köster HF Quartz 
Zemin 
Sertleştirici 

Kuvartz esaslı agrega içeren, 
çimento esaslı yüzey sertleştirici 

tozdur. Taze beton yüzeylere 
serpilerek uygulanır. Gri, kırmızı 

ve yeşil renklerde 
üretilmektedir. Endüstriyel 

zeminlerde aşınmaya dayanımlı, 
pürüzsüz, dekoratif renkli ve 

ekonomik zemin kaplaması 
olarak uygulanır. 

 
 

 
 

4,0 - 6,0 
kg/m² 

 
25 kg kraft 

torba 

 

 

Köster PU 907 
Poliüretan 
Mastik 

Poliüretan esaslı, tek bileşenli 
mastik.  

ISO 11600 F, 25 LM 
standartında, dış cephe derzleri 

için kullanıma uygun, kalıcı 

elastik ve üzeri boyanabilir 
mastiktir. Hareketli derzlerde, 

dilatasyonlarda ve bağlantı 
derzlerinde kullanılır 

 

 

 

1,30 gr/cm³ 
 

600 ml sosis 
(20 sosis/koli) 

310 ml kartuş 
(12 

kartuş/koli) 

 

 

Köster Chemifix 
200 Epoksi 

Epoksi akrilat reçinesi esaslı, 

nem toleranslı, düşük 
sıcaklıklarda dahi çok hızlı 

sertleşen ankraj ve montaj 
harcıdır. Özel uygulama 

ekipmanı gerektirmeden normal 
silikon kartuş tabancası ile 

uygulanır. Ağır ve orta yük 
ankraj ve filiz ekme işlerinde 

kullanılır. 

 

 
İhtiyaca 
göre 

 
 

300 ml kartuş 
(10 adet / 

koli) 
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Köster Anti Küf 
Solisyonu 
 
(Nem ve Rutubet) 

Duvar ve tavanlardaki 

mevcut küf tabakasının 
temizlenmesi ve 

dezenfekte edilmesi için 
kullanılan, pratik fısfıs 

şişede ambalajlanmış 
temizleme 

solüsyonudur. 

 
 
 
 

1 şişe ile 1-3 m² 
 

0,5 kg şişe 

 

 

Köster Anti Küf 
Boyası 
 
(Nem ve Rutubet) 

Küf tabakası 

temizlendikten sonra 
tekrar oluşumunu 

önleyen/geciktiren özel 
formüle sahip, yüksek 

nitelikli iç cephe 
boyasıdır. Geleneksel 

renklendirme sistemleri 
ile istenilen renkte 

boyanabilir. Normal 
boya gibi rulo ile iki kat 

halinde uygulanır. 

 
 
 
 
 

0,2 - 0,4 kg/m² 

 
1kg şişe 

3,5kg kova 

 

 

Köster Yıldırım 
Tozu 
 
(çimento esaslı) 

Çimento esaslı, şok 

prizli su tıkacıdır. Su ile 
karıştırılmadan toz 

halinde uygulanır. Su ile 

temas halinde 2 -3 
saniye içinde donarak 

su yalıtımı sağlayan 
mikronizetozdur. Aktifsu 

kaçaklarının 
izolasyonunda ve 

çatlaklardan gelen 
suların anında 

durdurulmasında, ayrıca 
su yalıtımı öncesinde 

yüzey hazırlığında 
kullanılır. 

 
 
 
 

 
2,0 kg/lt 

 

 
1 kg kova 

5 kg kova 
15 kg kova 

 

 

Köster 
Wasserstop 
 
(çimento esaslı) 

Çimento esaslı, su ile 
karıştırılarak uygulanan 

su tıkacıdır. Su ile 
temas halinde 30 - 45 

saniye içinde donarak 
su yalıtımı sağlar, 

genleşme özelliğine 

sahiptir. 

 
 
 

 
2,0 kg/lt 

 

1 kg kova 

5 kg kova 
20 kg kova 

 

 

Köster Sanierputz 
WTA 
 
(Nem ve Rutubet) 

Tuz kusması, boya 

kabarması, nemlenme 
ve yoğuşma görülen 

duvarlar için özel 
formüllü sıvadır. Mevcut 

sıva katmanı 
kazındıktan sonra 

yerine 1,5 - 2,0 cm 
kalınlığında KÖSTER 

Sanierputz WTA 
uygulanmalıdır. 3 

kademeli koruma sağlar 
(ısı yalıtımı, rutubet 

yalıtımı ve tuz 
kusmasına karşı 

yalıtım). 

 
 
 
 

12,0 kg/m² (her 
cm kalınlık için) 

 
 

25 kg kraft torba 

 

 


