
 
 

 
COSMO BENTO SHEET 

  

Sodyum Bentonit İle Yalıtım Katmanı-Modern Doğal Yalıtım Malzemesi 

 
 

 

COSMO BENTO SHEET , iki (veya daha fazla) jeotekstil ve 

bentonit katmanından,mükemmel şişme özelliklerine sahip kil 

mineralinden yapılmış ‘jeosentetik kil şiltedir’. 

COSMO BENTO SHEET iki polipropilen jeotekstil arasına özel bir 

iğneleme yöntemiyle metrekarede 5 kilogram sodyum bentonit 

ilave edilmesiyle elde edilen bir su yalıtım malzemesidir. 

Bentonitin ürünün hidrolik özelliklerinin homojenliği sağlanır. 

Bentonit çevredeki topraktaki suyu emer , ancak genleşmesi 

katman basıncı ile engellenir ,  bu yapı elemanlarına sızdırmazlık 

sağlayan oldukça sıkı bir katmanın oluşumuna neden olur. 

COSMO BENTO SHEET tüm geleneksel mineral dolguların yerini 

alır. Daha iyi sızdırmazlık performansı , maliyet verimliliği ve 

çevre dostu olması COSMO BENTO SHEET çözümünün 

seçilmesinin en önemli nedenleridir. 

 

COSMO BENTO SHEET aşağıdaki gibi her tür yapıya yalıtmak için 

kullanılabilir. 

 Tüneller, 

 Bodrumlar, 

 Yer altı garajları 

Düz çatılar 

 Binaların dikey ve yatay yer altı izolasyonları 

 Tüm diğer objeler 

 Aynı zamanda TUZLU SU uygulamasına uygun hale gelmesi 

için donatılabilir. 

Betonarme binalar temek yalıtımları 

Fore kazık, diyafram perde, tek taraflı perdeler yalıtımı 

Atık tasfiye alanlarının (atık gömme tepelerinin) temel ve yüzey 

sızdırmazlık elemanları 

Kanallar ve toplama havuzları 

Tank depolama alanları 

Kompostlama tesisleri 

Biyotoplar 

Tünel ve bina sızdırmazlık elemanları 

 Filtreleme ve toplama havuzları 

 Yüzey akış havuzları 

 Koruna alanlardan geçen yollar 

Ve çok daha fazlası 

Göletler  

 COSMO BENTO SHEET Sand-mat kum safrası nedeniyle kuru 

koşullarda hızla ve doğru şekilde serilebilir. Su altına veya deniz 

araçlarından da serilebilir. 

Sand-mat deniz setleri , dalgakıranlar , setler , bentler ve toprak 

setler gibi tüm kıyı lokasyonlarında kullanım için idealdir. 

 

Nakliye avantajı nakliye maliyetini minimize eder ve çevreye 

karşı zararsızdır. 

Hızlı ve kolay kurulum nitelikli personel,pahalı kaynak yapımı 

veya ağır kapama ekipmanı kullanımını gerektirmez. 

Yüksek kapama performansı önceden tanımlanmış geçirgenlik 

ile kendi kendini onarma kapasitesi şişme özelliklerine bağlı 

küçük delinmeler durumunda 5.15 m’e kadar genişlik 

bağlantılarda kaybı azaltır. 

Onaylı kalite inşaat  emniyetini geliştirir. 

Yüksek kapama performansı önceden tanımlanmış geçirgenlik 

ile kendi kendini onarma kapasitesi şişme özelliklerine bağlı 

küçük delinmeler durumunda 5.15 m’e kadar genişlik 

bağlantılarda kaybı azaltır. 

Onaylı kalite inşaat emniyetini geliştirir. 

Kendinden sızdırmazlık sağlayan özellikler 

Koruma betonuna ihtiyaç yoktur. 

Yüzey hazırlığı asgariye indirgenir. 

Dikey yüzeylerde malzeme betona çivilenir ,  yatay yüzeylerde 

sadece serilir. 

%85 proktor derecesinde sıkıştırılmış yüzeyler üzerine direkt 

uygulanabilir. 

 ÜRÜN TANIMI 

 

 KULLANIM YERLERİ 

 
 AVANTAJLARI 

 



                           

 
COSMO BENTO SHEET 

Uygulama hatası asgariye indirgenir. 

Sınırsız süreli performans 

Islak yüzeyler üzerine uygulanabilir. 

Her türlü mevsim şartlarında uygulanabilir! 

Geliştirilmiş mekanik parametreler 

Oldukça sağlam 

Çift kaplama sistemi 

Kendi kendini onarma özelliği (2 cm’e kadar oluşan delikleri 

kendi kendi kendine tamir eder.) 

Delinme direnci 

Çevre emniyeti 

Onaylı ve kanıtlanmış kalite 

Sıvılara karşı anında kapama. 

Polimerize dokunmamış ve bentonit katmana bağlı olarak çift 

kapama. 

Uzun dönemli kapama özelliklerine neden olan sürekli aktif 

polimerler. 

Su sızıntısına karşı çift koruma sağlar. 

Zorlu koşullardan oldukça etkin , 

Geleneksel bentonit altlıklara göre çok daha hafif. 

Nakliye için daha ekonomik. 

Düşük ağırlığına bağlı olarak kolay kurulum. 

Çevre dostu. 

 

Standart olmayan rulo boyutları talep üzerine sağlanabilir. 

Hızlı kurulum 

 Geleneksel çözümlerden daha ucuz. 

Toprak ile temas halinde bir yapının genel uzun dönemli 

stabilitesini ve bütünlüğünü iyileştiriyorlar. 

COSMO BENTO SHEET Sand-mat büyük miktarda toprak veya 

agrega nakli ihtiyacını ortadan kaldırdığından finansal ve ekolojik 

tasarruf elde ediliyor.



RPG’e göre hidrolik mühendisliği için jeotekstil üzerinde temel 

test 

Sand-mat’in eşsiz yapısı müteahhitlerin bunu alt toprağa filtre 

stabilitesi sağlamak için geçirgen iksalar altında kullanılmasına 

geçit verir. 

Sağlam yapısı ve dayanımı sayesinde  Sand-mat örtü katmanının 

uzun dönemli stabilitesinin gerekli olduğu iksaların yapımı için 

idealdir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün 
Standart 

genişlik (m) 
Standart 

uzunluk (m) 

COSMO BENTO SHEET 2,5-5,10 10-40 

COSMO BENTO SHEET COMPO 2,5-5,10 10-40 

   

  
Su 

geçirgenliği 

Dinamik 
delinme 
yüküne 

karşı 
direnç 

Aşınma 
yüklerine 

karşı 
direnç 

Toprak tipine 
karşı hidrolik 

filtrasyon 
verimi 

Sandtmatte 
4700/300 

compo 

11,6 mm/s 
(+0,5 mm/s) 

600 Nm 
yes 

1/2/3/4 

Sandmatte 
600/300 

11 mm/s 
(+1,3 mm/s) 

1200 Nm 
yes 

1/2/3 

Kalınlık ISO 9863-1/9863-2 

Birim Alan kütlesi ASTM D 5993 

Nem miktarı ASTM D 4643-08 

Çekme Direnci ve Kopma Uzaması ISO 10319 

Delinme Mukavemeti (CBR) ISO 12236 

Soyulma Dayanımı ISO 13426-2 

Geçirgenlik ASTM D 5887 

 TEKNİK VERİLER 

 



                           

 
COSMO BENTO SHEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri,ne  GENEL,ne de üçüncü şahısların koruyucu 

hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken 

incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz.Şirketimiz,doğal tahribatlar sonucu veya 

kullanıma ve/veya ürün güvenilirliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı,her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa 

olsun,oluşan zararlardan sorumlu değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşıyıcı Katman PP Dokuma   100  g/m² 

Dolgu NA Bentonite        5.000* g/m² 

Örtü Tabakası PP Dokunmamış        200 g /m² 

Toplam Ürün Ağırlığı ASTM D 5993       5.300 g/ m²  (+/-10%) 

Montmorillonite İçeriği      CUR 33   > 80 % 

Şişme Kapasitesi      ASTM D 5890 > 24 ml/ 2g 

Nem İçeriği DIN 18121-1/18121-2 Max. 12 % 

Akışkan Kaybı            ASTM D 5891 < 18 ml 

Metilen Mavisi               CUR 33 300 mg/g 

Kalınlık EN ISO 9863-1/9863-2  7,5 mm 

Index Flux ASTM D 5887 ≤ 3,0 x 10-9 m3/m2/s (6 x 10-9 

m3/m2/s) 

Geçirgenlik ASTM D 5887 ≤ 1,0 x 10-11 m/s ( 3,0 x 10-11 m/s ) 

 

Çekme Gerilmesi MD EN ISO 10319                          

CD EN ISO 10319 

10,4 kN/m     (- 10 %)                     

  8,4 kN/m       (-   10 %) 

Kopmada uzama MD / CD EN ISO 10319 15 % 

CBR Ponksiyon Mukavemeti EN ISO 12236 1,8 kN ( - 10 % ) 

 

Soyma Mukavemeti ** ASTM D 6496 60 N/10 cm  ( -10 % ) 

 BİRİM ALAN BAŞINA KÜTLE (ORTALAMA) 

 

 BENTONİT ÖZELLİKLERİ 

 

 KOMPOZİTİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

 


