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Üç Bileşenli Epoksi Grout Harcı 

Tanım 
Üç bileşenli, epoksi esaslı,solventsiz,özel 
granülasyonlu kuvars agregalardan hazırlanmış, 
yüksek mekanik mukavemeti olan, aşınma direnci 
yüksek, döküm harcı olarak beton, taş, harç, çelik, iyi 
yapışma özelliğine sahip epoksi harcıdır. 
 
EN 1504-6 CE Belgelidir. 

Kullanım Alanları  
*Yüksek mukavemet gerektiren makine temellerinde.  

*Derz tamirlerinde.  

*Zemin betonu tamirlerinde. 

*Köprü mesnetleri, havaalanlarında.  

*Akıcı kıvamından dolayı yatayda filiz ekilmesinde.  
*Vinç rayı montajında 

Ürün Özellikleri  
*Solventsizdir.  

*Yüksek, basınç, eğilme, çekme dayanımı.  

*Büzülme yapmaz ve hızla sertleşir.  

*Aşınma ve darbe dayanımı yüksektir.  
*Kimyasal dayanımı mükemmeldir. 

Uygulama Prosedürü 

Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalıdır.Yağ ve 
kirden arındırılmalı, aderansı azaltacak tüm gevşek 
maddeler yok edilmelidir. 
 
Karıştırma 
B bileşeni A bileşenine eklenir. Düşük devirli karıştırıcı 
yardımı ile en az 1-2 dakika karıştırılır. Daha sonra C 
bileşeni ilave edilerek karışım homojen renk alıncaya 
kadar karıştırılır. Bu işlemin ardından malzeme 
uygulama için hazırdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Uygulama Yöntemi  
*Uygulama yüzeyi yeterli dayanıma sahip olmalıdır. 

Beton minimum 25 N/mm² basınca ve en az 1,5-2 

N/mm² çekme dayanımına sahip olmalıdır.  

*Yüzey temiz düzgün, kuru olmalı; uygulama 

yüzeyindeki nem oranı % 5‘i geçmemelidir.  

*10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan 

kaçınılmalıdır.  

*Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.  

*Katlar arasında minimum 12 saat beklenmelidir 

(20°C’de)  
*20°C de yaklaşık 12 saat sonra üzerinde yürünebilir. 
 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  
*Ürün profesyonel kullanım içindir.  

*Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik 

uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün 

Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız.  

*Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, 

yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız.  

* çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız.  
*İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız. 
 
Ambalaj  
A Bileşen: 2,80 kg. teneke  

B Bileşen: 1,70 kg. teneke  

C Bileşen: 18,00 kg. kraft torba  
Toplam: 22,50 kg. / set 
 
Depolama  
*Ürün 5-35°C arasında muhafaza edilmelidir.  

*Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır ve 

dondan korunmalıdır.  
*Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice  
kapanarak muhafaza edilmelidir. 
 
Raf Ömrü 
Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.Üretim tarihi 
ambalaj üzerindedir. 
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Teknik Özellikler 
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POMZA EKSPORT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş 

BORNOVA –İZMİR/TÜRKİYE 
12 

1020-CPR-040 040883 
ÇELİK DONATI ÇUBUĞUNUN ANKRAJLANMASI 

 EN 1504-6 

Çekip çıkarma dayanımı 
75 Kn yük etkisiyle yer değişitirme 

                                                           

≤ 0,6 mm 

Klorür iyonu içeriği ≤ % 0,05 

Camsıya geçiş sıcaklığı En az 45 °C 

Çekme yükü etkisiyle sünme(50kN 
yükün sürekli şekilde 3 ay 
uygulamasından sonra yer 
değiştirme) 

 
 
 
≤ 0,6 mm 

Yangına tepki D-s2,D0 

Tehlikeli maddeler 5.3’e uygundur. 

 
Renk                                  : Gri   
Özgül Ağırlık                    : 2,20 (±0.05)  
Katı madde                      : % 100  
Sarfiyat                             : 1-2 mm kalınlıkta 2,2-4,4 kg/m² 
Basınç mukavemeti        : 60-70 N/mm²  
Betona aderans               : 2 N/mm

2 

Karışım Oranı            : 2,8 A+ 1,7 B+18 C  

Uygulama Yöntemleri:Mala  

Karışım Ömrü              : 30 dakika 20°C,  

Katlar Arası Bekleme Süresi : 24 saat  

Kür Süreleri  

Mekanik Mukavemet   :30°C / 10 saat - 20°C /           

12 saat - 15°C / 24 saat  
Kimyasal Mukavemet :30°C / 6 gün - 20°C /                   

7 gün - 15°C / 9 gün 
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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.  TEMMUZ 2015 

                                                    

 

Bu değerler laboratuar deneyleri sonucu elde edilmiştir. Şantiye 

ortamından dolayı sonuçlar değişebilir. 


