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Çok Amaçlı Epoksı Astar   

Tanım 
İki bileşenli düşük vizkoziteli solventsiz epoksi astar 
malzemesidir. 
 
Ürün özellikleri 
*Solvent içermez. 
*Düşük viskozitelidir. 
*Uygulaması kolaydır.  
*Erken mukavemet sağlar.  
*Rötre yapmaksızın sertleşir. 
 
Kullanım Alanları 
*Beton, epoksi kaplamalar, epoksi esaslı harçlar 
üzerine  
*Epoksi polıüretan üst kaplamaları uygulamasından 
önceki astar tabakası olarak  
*Fabrika ve depo yükleme alanları, orta ve ağır yüke 
maruz endüstriyel zeminlerde, aşınma ve kayma 
dayanımlı epoksi harç uygulamasında kullanılır. 
 
Uygulama Prosedürü 
 
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey; temiz olmalı, yağ, kir ve 
gevşek parçalardan temizlenmelidir. Yüzeyler yeterli 
dayanıma sahip olmalıdır. Beton minimum 25 N/ mm² 
basınca dayanıklı ve en az 1,5 N/mm² çekme 
dayanıma sahip olmalıdır. Yüzey kuru olmalı ve % 5 
nemi geçmemelidir. beton yüzeyindeki nem oranı % 5 
in üzerinde ise eile EPX 021 veya eile EPX 022 
kullanılmalıdır. Yüzeydeki serbest parçacıklar 
tamamen temizlenmeli ve mekanik olarak (blastrak 
veya freze ) yüzeyler pürüzlendirilmelidir. 
 
Karışım Hazırlama 
B bileşeni A bileşenine dökülmeli ve B bileşenin içinde 
malzeme kalmamalıdır.  
Karışım düşük devirli bir karıştırıcı ile 3- 4 dakika 
homojen kıvam elde edilene kadar karıştırılır ve 
kullanıma hazır duruma getirilir. 
 
Karışım oranı 
Ağırlıkça A bileşen: B bileşen 5:3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uygulama Yöntemi 
Eile EPX 110 uygulanmış yüzeye seviye dengeleme, 
tamir ve düzeltme harcı olarak eile epx 260 uygun dişli 
mala ile uygulanır. eile EPX 260 uygulanmış yüzey 
henüz yaş iken üzerine 0,1-0,3 mm veya 0,3-0,7 mm 
kuvartz agrega serpilir. 24 saat sonunda yüzeye 
tutunmamış agregalar süpürülür. 
 
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. 

*Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin 

kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız.  
*İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız. 
 
Teknik Özellikler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renk                                    : Renksiz  

Parlaklık                              : Parlak  

Hacimce Katı Madde          : %100  

Özgül Ağırlık                       : 1,10 gr/ml  

Yapışma dayanımı              : 1,5 n/mm²  

Shor D sertliği                     : 80  

Teorik Kaplama Alanı, 

 m²/litre                                 : 2-3 / 0,3-0,5 mm  

kalınlıkta 

Uygulama Yöntemleri         : Mala, mastar  

Karışım Ömrü                     : 20 dakika 20°C,  

Katlar Arası Bekleme  

Süresi                                   : 24 saat  

Ekipmanların Temizliği       : Epoksi Tiner  
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Ambalaj 
Set: 16 kg  

A Bileşen: 10 kg teneke  
B Bileşen: 6 kg teneke 
 
Depolama 
Açılmamış orjinal ambalajında +5°C - +35°C sıcaklık 
aralığında depolanmalıdır. Ürün direk güneş ışığından 
korunmalıdır. 
 
Raf Ömrü 
Belirtilen depolama koşullarında, üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır. 
 
 

 
 
 

 

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 

 

 

                                                    

 


