
Kermit 100 

Kermit® 100 su yalıtım örtüleri, her türlü kırma/eğimli çatı, siding, metal çatı, shingle ve giydirme cephe sistemlerine uygun çözümler 
yaratmak için tasarlanmış zorlu iş sahası koşullarına karşı ayakta kalacak düzeyde güçlüdür. Buhar geçirgen özelliği, hava akışının 
duvarlardan içeri girmesine engellemeye yardımcı olur, biriken suyu, rüzgarla gelen yağmuru tutar ve nem buharının serbestçe içeriden 
çıkmasını sağlar. Layer® ile binanızın çevresini koruyabilir ve böylece daha iyi performans gösteren binalar yapabilirsiniz 

 

Ölçü (m) : 1,50 x 50 

 

Ağırlığı : 100 g/m² 

Rulo ağırlığı : 7.5 kg 

Isıya karşı dayanıklılığı : -40 °C bis + 100 °C 

Su geçirim derecesi : Su geçirmez (DIN EN 20811) 

Sd değeri :  0,02 m 

Ambalaj : 75m² / Rulo 

      

 

 

 

 

Uygulama: 
Esnek levhalar - Su 
yalıtımı için - Alt 
tabakaların tarifleri ve 
özellikleri -Bölüm 1: 
Sürekli olmayan çatı 
kaplama levhaları için alt 
tabaka olarak kullanılan  
EN 13859-1  

Uygulama:  
Esnek levhalar - Su 
yalıtımı için - Alt 
tabakaların tarifleri ve 
özellikleri - Bölüm 2: 
Duvarlar için alt tabaka 
olarak kullanılan 
EN 13859-2 

CPD 89/106/EEC LAYER 100  
ÜRÜN TEKNİK BİLGİ TABLOSU 

ÖZELLİK 
TEST 

YÖNTEMİ 
BİRİMLER SONUÇLAR 

TOLERANS 
Min. Max. 

Uzunluk (m cinsinden) EN 1848-2 % Müşteri isteği 0 - 

Genişlik  (mm cinsinden) EN 1848-2 % Müşteri isteği - 0,5 +1,5 

Düzlük EN 1848-2 mm - - 30 

Birim alan başına kütle EN 1849-2 gr/m² 100 90 110 

Yangına karşı tepki EN 13501-1 Sınıf F   

Su sızdırmazlığı EN 1928 Sınıf W1 - - 

Su buharı geçirme özelliği EN 12572 m 0.02 0,005 0,03 

Maksimum gerilme kuvveti (MD) EN 12311-1 N/50mm 121 100 140 

Maksimum gerilme kuvvetince uzama (MD) EN 12311-1 % 17 12 21 

Maksimum gerilme kuvveti (XD) EN 12311-1 N/50mm 187 170 220 

Maksimum gerilme kuvvetince uzama (XD) EN 12311-1 % 18 14 26 

Yırtılmaya karşı dayanıklılık (MD) EN 12310-1 N 65 34 75 

Yırtılmaya karşı dayanıklılık (XD) EN 12310-1 N 55 30 75 

Hava geçirgenliği EN 12114 m /(m²hr.50Pa) Geçirmez - - 

Boyutsal kararlılık (MD&XD) EN 1107-2 % - - - 

Düşük sıcaklıkta esneklik EN 1109 °C - - -40 

UV ışıması ve sıcaklığa maruz bırakılarak yapay yaşlandırma 
EN 1297% EN 
1296 

Artan değer 
Yaşlandırılmış/yeni 
ürün 

- - 

Maksimum gerilme kuvveti (MD) EN 12311-1 % - - - 

Maksimum gerilme kuvvetince uzama (MD) EN 12311-1 % - - - 

Maksimum gerilme kuvveti (XD) EN 12311-1 % - - - 

Maksimum gerilme kuvvetince uzama (XD) EN 12311-1 % - - - 



Su sızdırmazlığı EN 1928 sınıf W1     

EK ÖZELLİKLER           

Sıcaklığa karşı direnç: - °C 90 -40 +100 

UV ışınlarına karşı direnç - Ay 3 - 4 

Su geçirmezlik EN 20811 m Su geçirmez - - 

Rüzgar geçirgenliği - - Rüzgar geçirmez - - 
 

 
Yukarda belirtilen değerler Ardasa laboratuarlarında ve dış kaynaklı laboratuarlarda gerçekleştirilen EN 13859-1 &2 standartlarına göre 
gerçekleştirilen testler sonucu elde edilmiş olup sonuçlar hakkında firmamızla temasa geçebilirsiniz.  
Bu testler laboratuar koşullarında yapılmıştır. Sonuçlar, kumaş cinsi ve üretim koşullarına göre değişebilir.Kendi koşullarınızda deneme 
yapılması tavsiye edilir. 

  
 

KERMİT 130 

Kermit 130, çatıdaki kiremidin altına serilen bir su yalıtım malzemesidir. Kermit 130, kiremidin altından, çatıya sızması muhtemel yağmur 
sularından binayı korurken, çatı arasının hava almasını sağlayarak, çatıdaki ahşap malzemelerin ve varsa ısı yalıtımının çürümesini 
engeller. Çatıdaki kiremidin alt yüzeyinin hava almasını sağladığı için, yağış sonrasında, kiremidin altında olabilecek yoğuşma ve küf 
olaylarına mani olur. Bunun sebebi Kermit 130 un buhara açık bir malzeme olmasıdır. 

 

Kermit 130 nefes alan su yalıtım örtüsünün uygulaması da son derece kolaydır. 2.5x5 cm’lik yoğuşma çıtalarının rabıta tahtası üzerine 50 
cm ara ile çakılmasının ardından Layer 130 torbalama biçiminde yoğuşma çıtalarının üzerine serilir. Kermit 130 üzerine kiremit çıtaları 
çakılıp ve kiremitler kolaylıkla döşenebilir. 

Ölçü (m) : 1,50 x 50 

 

Ağırlığı : 130 g/m² 

Rulo ağırlığı : 10 kg 

Isıya karşı dayanıklılığı : -40 °C bis + 100 °C 

Su geçirim derecesi : Su geçirmez (DIN EN 20811) 

Sd değeri :  0,02 m 

Ambalaj : 75m² / Rulo 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


