
Crack Seal



Crack seal Nedir?

Çatlak sızdırmazlığı, kaplama yüzeyindeki çatlaklara, nemin ve sıkıştırılamayan 
malzemelerin kaplamaya sızmasını önlemek için yapıştırıcı bir dolgu macunu yerleş-
tirilmesi işlemidir. Kaplamanın bozulmasını yavaşlatabilen ve kaplama ömrünü üç ila 
beş yıl uzatabilen uygun maliyetli bir kaplama koruma işlemidir  



Crack Seal Neden yapılmalı?

 Onarılmamış çatlakların yüzde 75’i üç yıl içinde çukurlara dönüşürken, aynı za-
man diliminde onarılmış çatlakların yalnızca yüzde 1’i çukurlara dönüşür. Azaltılmış 
araç hasarından, artan sürücü güvenliğinden ve daha az yol bakımından elde edi-
len faydalar göz önüne alındığında, çatlak sızdırmazlığının neden önemli olduğu 
açıktır.

Su, çatlaktan 
sızar ve yo-
lun tabanına 
inerek zemini 
yumuşatır ve 
sonra donar.

Su don-
duğunda 
genleşir ve 
kaplama-
yı yukarıya 
doğru zorlar, 
Trafik ise kal-
dırımı daha 
da strese 
sokar.

Güneş, kal-
dırımın al-
tındaki suyu 
kurutarak bir 
boşluk oluş-
masına ne-
den olur.

Tabanında 
taşıyıcı olma-
yınca kapla-
ma zayıflıyor 
ve trafiğin 
ağırlığı altın-
da çöküyor.

Kaplamanın 
çöktüğü yer-
de bir çukur 
oluşur. Trafik 
altında çukur 
genişler.



Crack Seal Nasıl Yapılır ?

Yüzeyin uygun şekilde hazırlanması, dolgu macununun başarılı bir şekilde yapış-
ması için önemlidir. 
Çatlağı açma, daha iyi malzeme yapışması için daha temiz kenarlar sunar ve  ter-

mal harekete uyum sağlamak için uygun miktarda dolgu macunu tutan  bir rezer-
vuar oluşturur.
Çatlak açılır iken, çatlağın her iki yanından en az 3 mm bozuk kaplama kesilmeli-

dir ve derinlik 25 mm’den  az olmamalıdır.  Açılmış veya açılmamış çatlakların iklim 
şartlarına uygun mastik ve uygun ekipmanlar ile doldurulması gereklidir. Çatlaklar 
doldurulmadan önce zararlı maddelerden temizlenmelidir, bunlar yapışmayı azalta-
caktır. 
Başlamadan önce, nemin veya yağın kompresörden çatlağa kaçmadığı kontrol 

edilmelidir. Kuru bir yoldaki çatlakların kapatılması işlemin başarısı için çok önemli-
dir. 

3 mm den büyük çatlaklar, Çatlağın ya-
pısına göre uygun şekilde açılarak direk 
yada bant şeklinde doldurulmalıdır.

3 mm genişliğe kadar olan çat-
laklar açılmadan Direk yada bant 
şeklinde doldurularak yapılabilir
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