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Tanım                                                                                  

İki bileşenli, epoksi esaslı beton ve çeliği korumak için 

tasarlanmış kaplama malzemesidir 

Kullanım alanları                                                                   
İç – dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda, 
Metal veya beton tanklarda, 
Duvarlarda kimyasal maddelere dayanıklı gaz ve 
buhar kesici kaplama olarak, 
Yağ ve yakıt depolarında, 
Enerji istasyonları, şeker fabrikaları, hangarlar 
ve sıvı depolama alanlarında, 
içme suyu depolarında, 
Petrol rafinerileri ve kağt fabrikalarında*, 
Bira, şarap ve kuru üzüm endüstrisinde*, 
Meşrubat ve meyve suyu endüstrisinde*, 
Süt, peynir ve yoğurt endüstrisinde*, 
Salça ve konserve endüstrisinde*, 
Et ve balık endüstrisinde*, ilaç, boya, kağt, akü, gübre 
endüstrisinde*, 
Matbaalar, otel mutfak ve çamaşırhanelerde*, 
Hastane laboratuvarlarında, yemekhane, ıslak 
hacim ve hijyenik ortamlarda kullanılır, 

*sadece duvarlarda uygulanabileceğini ifade eder. 

Özellikleri                                                                     
Parlak yüzeylidir.                                                                  
Antibakteriyel özelliğe sahiptir. solvent içermez. 
Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir. 
Yüksek mekanik dayanımlara sahiptir. 
Metal yüzeylerdeki hareketleri absorbe edebilecek 
elastikiyete sahiptir. 
Standart epoksi kaplamalara göre kimyasal 
dayanımları yüksektir. 
Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi ile kolay uygulanır. 
Su geçirimsizdir. içme suyu depolarında güvenle 
kullanılır. 
 
Uygulama prosedürü  
 
Yüzey hazırlığı  
Uygulama yüzeyi sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz 
olmalıdır. Yüzey; aderansı zayıflatacak pas, gres, yağ, 
boya, kür vb. kalıntılarından temizlenmelidir. Yüzeyde 
gevşek parça bulunmamalıdır. Beton yüzeylere 
yapılacak uygulamalarda; aktif su kaçakları varsa, 
POMEX WATERBOND ile kapatılmalıdır. Köşe ve 

kenarlara en az 4 cm yarıçapında eile TH 70 ürünü ile 
pah yapılmalıdır. Çelik yüzeylere yapılacak 
uygulamalarda; aderansı zayıflatacak pas, gres, yağ, 
boya vb. kalıntılarından temizlenmeli ve kumlama 
yapılarak uygun yüzey elde edilmelidir. Kumlama ile 
çalışılması mümkün olmayan hallerde, havalı raspa 
tabancası veya çanak tel fırça ile temizlik yapılmalıdır. 
 
 
 
 
 

Karıştırma  

eile EPX 018 B bileşeni, A bileşen ambalajı içerisine 
yavaş yavaş eklenerek 400-600 devir/dk ‘ lık bir 
karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar 
karıştırılır. 
 
Karışım oranı                                                                      

A bileşen: 4,5 birim                                                          

B bileşen: 1 birim 

Uygulama yöntemi   

eile EPX 018 rulo veya özel püskürtme makinası ile 

uygulanabilir.  eile EPX 018 in iki kat uygulanması 

tavsiye edilir.  

Sarfiyat                                                                            

0,200- 0,400 kg/m
2
 (Beher kat) 

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                    

Uygulanacak zemin ve ortam sıcaklığı +5 
0
C nin 

altında veya +30 
0
C nin üstündeyse, uygun sıcaklıklar 

beklenmelidir.                                                                      

Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin ilk 24 saat 

güneşten, rüzgardan, don veya yağmurdan korunması 

gerekir.                                                                             

Epoksi esaslı sistemlerin reaksiyon süreleri, ortam ve 

uygulama zemin sıcaklığından etkilenir. Düşük 

sıcaklıklar reaksiyon süresini ve çalışma süresini 

uzatır. Yüksek sıcaklıklar ise reaksiyon süresini ve 

çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle belirtilen sıcaklık 

koşullarında uygulama yapılmalıdır.                                     

Dış yüzey uygulamalarında, uygulama sonrasın yüzey 

ilk 24 saat güneşten, yağmurdan, rüzgardan ve don 

olayından korunmalıdır.  

Ambalaj                                                                                  

Set: 5,5 kg                                                                          

A bileşen: 4,5 kg lık teneke kovalarda                                 

B bileşen: 1 kg lık teneke kovalarda 

Depolama  

Açılmamış orjinal ambalajında +5°C - +35°C sıcaklık 

aralığında depolanmalıdır. Ürün direk güneş ışığından 

ve dondan korunarak depolanmalıdır. 

 

Raf ömrü  

 

Uygun depolama koşullarında açılmamış ambalajında, 

üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 
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Teknik özellikler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda bildirilen değerler eile POMEX Yapı Kimyasalları tarafından 
standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim 
şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar 
meydana gelebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
Kimyasal Dayanım Tablosu 
 
 Malzemenin yapısı:  epoksi reçine ve sertleştirici  

Kullanma süresi                   : 45 dk. 

Kür süresi                              : 7 gün  

Betona yapışma dayanımı :≥ 2,5 N/mm
2
 

Çeliğe yapışma dayanımı   :≥ 2,5 N/mm
2
 

Yoğunluk                               : 1,5 gr/cm
3 

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.  AĞUSTOS 2014 

                                                    

 

% 50 SODYUM HİHROKSİT + 
% 50 SÜLFÜRİK ASİT + 
% 50 LAKTİK ASİT + 
% 10 NİTRİK ASİT + 
KSİLEN + 
MOTORİN + 
SODYUM KLORÜR + 
BİTKİSEL YAĞLAR (+) 
TOLUEN (+) 
METANOL -  
 

İşaretler:  

+: Dayanıklı 

(+): Sınırlı Dayanımlı 

(-): Dayanıksız 


