
eile EPS 201 

 
 

Maxi Fosfat Filler Astar 

Tanım: Maxi fosfat filler astar; iki bileşenli, çinko fosfat 
içeren epoxy reçine esaslı olup, yapışma, kimyasal 
direnç ve katodik koruma özelliği ile yüksek antikorrosif 
performansı olan astardır. Paslanmaya karşı uzun 
süreli direnç istenilen durumlarda uygulanan epoxy 
boya sisteminin astar katıdır. 
 
Kullanım Alanları: Yüksek yapışma kabiliyetine sahip 
olması, çelik konstrüksiyonlarda, hafif alaşımlı 
metallerde, alüminyum, çelik döküm, galvaniz saçlarda 
astar olarak kullanılır. Başta ticari araçlar olmak üzere 
her türlü metal yüzeylere uygulanır. Üzerine her türlü 
boya sistemi uygulanabilir. 
 
Uygulama Prosedürü 
 
Yüzey Hazırlığı: Epoxy boyanın beklenen performansı 
gösterebilmesi için yüzey hazırlama çok önemlidir. 
Astarlanacak yüzeyler her türlü pas, kir, toz, yağ ve 
gresten temizlenmelidir. Yüzey temizleme için İsveç 
standardı SIS 05 59 00 e göre en az Sa 2 ½ 
derecesinde kum püskürtme yapılması özellikle 
önerilir. Kum püskürtmeden sonra ilk kat astar hemen 
uygulanır. 
 
Karıştırma: B bileşen A bileşen içerisine eklenerek 
homojen karışım sağlanana kadar mekanik karıştırıcı 
ile karıştırılır. Küçük ölçekli karışım hazırlanacaksa, 
karışımın ağırlıkça 5/1 oranla hazırlanmasına dikkat 
edilmelidir.  
 
Karışım Oranı: Ağırlıkça 5/1 
 
Uygulama: Hazırlanan homojen karışım fırça, rulo, 
havalı veya havasız tabanca yardımı ile yüzeye 
uygulanır. Uygulamada cıvata başları, kaynak dikişleri 
ve keskin kenarlara özen gösterilmelidir. Birden fazla 
katlarda, katlar arasında 24 saat beklenmelidir. Astar 

uygulamasından sonra son kat olarak eile EPX 730 

eile EPX 830 eile Epoxy Coal Tar ürünleri 
uygulanabilir. 
 

Aletlerin temizlenmesi                                                    

Pomex Tiner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                             
*Aşırı sıcak, rüzgarlı ve yağışlı havalarda; ortam 
sıcaklığı +10 °C‘ nin atında veya +30°C üzerinde ise 
uygulama yapılmamalıdır. *Aşırı soğuk havalarda 
yapılacak uygulamalarda ortam ve zemin sıcaklığı 
ısıtıcılar yardımı ile sağlanmalıdır. *Uzman 
uygulayıcılar tarafından uygulama yapılmalıdır.                                                              
*Malzemenin tamamının kürünü tamamlaması için 
ortam ve zemin sıcaklığı, uygun görülen değer 
aralığında olmalıdır.     

 

Teknik Özellikler 

 
Renk                                : Beyaz - Açık Sarı - Gri  
Parlaklık                          : Mat  
Ağırlıkça Katı Madde      : %69  
Hacimce Katı Madde      : %52  
Özgül Ağırlık                   : 1,45± 0,05 gr/ml  
Teorik Kaplama Alanı, m²/litre: 10 / 50 mikron kuru film 
kalınlıkta  
Pratik Kaplama Alanı, m²/litre: 8 / 50 mikron kuru film 
kalınlıkta  
Karışım Ömrü                  : 6-8 saat / 20°C  
Dokunma kuruması         : 2 saat / 20 °C  
Sert kuruması                  : 24 saat / 20 °C  
 

 

Yukarıda bildirilen değerler laboratuar deneyleri sonucu elde edilmiştir. 

şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir. 

Ambalaj: 
A bileşen: 25 kg  
B bileşen: 5 kg 
Toplam   : 30 kg 
 
Depolama:  Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve 

kuru ortamda + 5 
0
C -+35

0
C üstünde direkt güneş 

ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.                                                                               

Raf Ömrü: Belirtilen depolama koşullarında ve 

açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 

ay’ dır.                                                           

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas 

etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır.  Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların 

erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.                                                                                   

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) eile POMEX markalı 

ürünlerin üreticisi POMZA EXPORT A.Ş.  sorumlu tutulamaz.  Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği 

uygulayıcının sorumluluğundadır. eile Pomex Yapı Kimyasalları ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, 

doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.                                                                                                                                     

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için 

yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa 

geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır.  ŞUBAT 2015 

                                                    

 


