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İşbu teknik föyde verilen bilgiler,  sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda verilmiş olup, uzun seneler süren bir bilg i 
birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İşbu sebepten dolayı 
sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesi ile sınırlıdır ve “KÖSTER Çalışma Koşulları”  başlığı altında açıklanan sınırlar dahilinde geçerlidir. İşbu teknik föy 
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. 

 

 

KÖSTER® Yıldırım Tozu 
 

Toz halinde uygulanan, 2-3 saniyede donan, şok prizli su tıkacı 
 
 

 

Genel Bilgi : 
 

KÖSTER Yıldırım Tozu kullanıma hazır, şok 
prizli su tıkacıdır. Su ile karıştırılmadan toz 

halinde uygulanır.  
 
Su ile temas ettiği noktalarda 2 – 3 saniye 
içerisinde prizini alarak  su yalıtımı sağlayan 
KÖSTER Yıldırım Tozu aktif su sızıntılarının 
durdurulmasında ve yüzey sularının 
kurutulmasında kullanılır.  

 
Karışımında süratli çimentolar, kimyasal ve 
polimer katkılar içerir.  
 
KÖSTER Yıldırım Tozu suyun akış yönünün 
tersine doğru genleşerek ilerler ve prizini 
aldıktan sonra da büzülme yapmaz.  

 
Soda veya klor içermez, demir donatıyı 

korozyona uğratmaz ve her  türlü mineral 
esaslı zemine mükemmel aderans sağlar.  
 

Kullanım Alanları : 
 
 Her türlü mineral esaslı yüzeyde 
 Çatlak ve boşluklardan sızan veya basınçlı 

şekilde gelen suların süratli kesilmesi 
amacı ile  

 KÖSTER NB Sistem ve KÖSTER NB Super 

ile beraber bodrum katlarının içten 
yalıtımında 

 Yüzeylerin yalıtım öncesinde 
kurutulmasında kullanılır.  

 

Kullanım Şekli : 
 

Yüzey hazırlığı : 
 
Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır.  
 
Yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan 

arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, 
çimento köpüğü, pas, tuz kusması gibi 
aderansı azaltacak tabakalar, uygulamadan 
önce tam olarak temizlenmelidir.  

 
 

Çatlaklar ve delikler, uygulamadan önce 2 cm 
derinliğe kadar kazınmalıdır. 
 

KÖSTER Yıldırım Tozu uygulanması : 
 
KÖSTER Yıldırım Tozu toz halinde uygulanır,  

uygulamadan önce su ile temas etmemesine 
dikkat edilmelidir. 
 
Uygulama sırasında eldiven kullanınız.  
 
Avucunuza bir miktar toz alınız ve aktif su 
sızıntısının kaynağına doğru tek hamlede 

bastırınız.  
 
KÖSTER Yıldırım Tozu sertleşene ve su akışı 
kesilene kadar bu şekilde tutunuz.  
 
KÖSTER Yıldırım Tozu katmanının üzerini tel 

fırça ile pürüzlendiriniz ve üzerine KÖSTER NB  

Sistem veya KÖSTER NB Super uygulayarak 
kalıcı su yalıtımı sağlayınız.  
 

Aletlerin Temizliği : 
 

Uygulamadan hemen sonra su ile. 
 

Dikkat Edilecek Hususlar : 
 
KÖSTER Yıldırım Tozu esnek değildir. Daha 
sonra vibrasyona maruz kalan alanlarda, 

hareket veya oturma gözlenen bölgelerde 
çatlamalar oluşabilir.  
 

Sarfiyat : 
 
1 lt boşluk için takriben   2 kg toz 

 

Ambalaj : 
 
KÖSTER Yıldırım Tozu     15 kg plastik kova 

 

KÖSTER Yıldırım Tozu  5 kg plastik kova 

 

KÖSTER Yıldırım Tozu 1 kg plastik kova 
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İşbu teknik föyde verilen bilgiler,  sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda verilmiş olup, uzun seneler süren bir bilgi 
birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İşbu sebepten dolayı 
sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesi ile sınırlıdır ve “KÖSTER Çalışma Koşulları”  başlığı altında açıklanan sınırlar dahilinde geçerlidir. İşbu teknik föy 
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. 

 

 

 

 

 

Depolama : 
 

Havanın nemi ile reaksiyona girebilir, 
ambalajları kapalı tutunuz.  
 
Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında 
saklayınız. 12 ay raf ömrü vardır.  
 

Dikkat : 
 
Toz bileşeni çimento içerir. Uygulama 
sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz 
ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük 
ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından 

kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun 
ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile 
yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. 
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. 
Yutmayınız, boş  ambalajları gıda maddesi ve 
içme suyu depolamak amacı ile 
kullanmayınız.  
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