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Teknik Bilgi Föyü 

 

BAYCO-IH-2               
Beton Yapı Derzlerinde Su Yalıtımı Amaçlı Çift Cidarlı Enjeksiyon Hortumu 

    

 

Tanım: 

BAYCO-IH-2 beton yapı derzlerinde su yalıtımı için 
kullanılan, PVC esaslı, çift cidarlı enjeksiyon 
hortumudur. 

Özellikler/Avantajlar: 

 BAYCOPUR reçineler ile enjeksiyon sistemi içinde 
kullanılabilirliği resmi olarak onaylanmıĢtır. 

 Tüm enjeksiyon aletleri ile enjeksiyon yapılabilir. 

 Defalarca enjeksiyon yapılabilir. 
 Enjeksiyon hortumu metrik ölçüler ve kontrol 

numaraları ile iĢaretlenmiĢtir.  
 Enjeksiyon malzemesinin iç sürtünmesini azaltarak, 

kolay ve ekonomik Ģekilde enjekte edilmesini 
sağlar.  

 Özel sabitleme sistemi sayesinde montajı kolaydır.  
 Enjeksiyon kanalı kesit boyutu yeterlidir. 

 Beton dökümü sırasında çimento Ģerbetinin kanala 
girmesini önler. 

 Rulonun açılması sırasında istenmeyen katlanmalar 
oluĢmaz. 

 Enjeksiyon reçinesinin hortum sisteminden beton 
içine çıkıĢı öngörülen basınçla (0,5 bar) oluĢur, 
böylece her yöne malzeme akıĢı sağlanmıĢ olur. 

 Kaygan yüzeyi sayesinde enjeksiyon hortumu 
betona yapıĢmaz ve uzun yıllar boyunca 
tıkanmadan kullanılabilir. 

 

Kullanım Alanları: 

BAYCO-IH-2 zemin ile teması olan yapı derzlerinin su 

yalıtımı için kullanılan, içeriden dıĢarıya doğru konik 

delikleri olan PVC esaslı çift cidarlı enjeksiyon 

hortumudur. Konik delikler beton dökümü sırasında 

aktarma kanalındaki çimento Ģerbetinin hortum 

içerisine girerek tıkamasını önlerler. Enjeksiyon 

hortumu sistemi sürekli veya geçici olarak yer altı 

suyuna maruz yapılardaki derzlerin su izolasyonunu 

sağlamak amacıyla kullanılır. Derzlerden su girmesi 

durumunda, hortum sistemine BAYCOPUR reçineler 

enjekte edilerek, derz içinde su geçirmezlik sağlanır. 

 

 

 

Teknik Özellikler: 

Esası:             PVC 

Renk:              yeĢil 

Ġç çap:                         6 mm 

DıĢ çap:            11 mm 

ÇıkıĢ ağzı çapı:              5 mm 

Hortumdaki delik dağılımı:         her 20 mm’de bir 90° 

                                               döndürülmüĢ olarak 

Enjeksiyonu yapılan malzeler:    PU-reçine, PU-köpük 

                                               reçine, EP-reçine, 

                                               korozyon arttırıcı 

                                               özelliği olamayan 

                                               akrilatlar, jel 

Maks. enjeksiyon uzunluğu:      12m ila 15m 

Ağırlık:                         0,11 kg/m 

 

Ambalaj:    

100 m rulo, 2500 m palet 
 

Depolama:   
Orijinal ambalajı açılmaksızın, dondan ve UV-
ıĢınlarından korunarak 5 yıl saklanabilir. 
 

 

 

 

 
 


