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Çimento ve Akrilik Reçine Esaslı Çift Bileşenli 
Kendiliğinden Yayılan Endüstriyel Zemin 
Kaplaması  
 
Tanım                                                                            
Çimento ve akrilik reçine esaslı, çift bileşenli, aşınma 

dayanımı yüksek, kendiliğinden yayılan lif takviyeli 

zemin kaplamasıdır. 

Kullanım Alanları                                                        
*Balkon ve teraslarda.  

*Otopark ve garajlarda.  
*Aşınmış endüstriyel zeminlerde kaplama olarak 
kullanılır. 
 

 Ürün Özellikleri                                                             
*Hızlı ve kolay uygulanır.  

*Aşınma ve darbelere dayanımı yüksektir.  

*Kendiliğinden yayılır, teraziye gelir.  

*Yüzeye tozumaz özellik kazandırır.  
*Aderansı güçlüdür  

Uygulama  

Yüzey Hazırlığı  
Yüzey sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalıdır. 
Uygulama yapılacak çimento esaslı yüzey prizini almış 
olmalıdır. Aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, 
pas ve parafin kalıntısı temizlenmelidir. Yüzeyde 
gevşek parça olmamalıdır. Uygulama yapılacak 
yüzeyde 1 mm den geniş çatlaklaklılar ve 5 mm den 

derin bozukluklar hangisi uygunsa, eile TH 70, eile 

TH 60, eile Grout 50C veya eile Grout 60C ile  tamir 
edilmelidir. İnce rötre çatlaklarının tamiri göz ardı 
edilebilir.  
 

Derzler 
Tamiri yapılan zeminde bulunan derzler işaretlenmeli 

uygulamadan sonra yeni yüzeye taşınmalıdır. eile 
PERFLOOR başka kaplamaya bağlanacaksa en az 3 
mm derinliğinde kanal açılarak kaplama kilitlenmelidir. 

eile PERFLOOR bağlandığı kaplamaya hareket derzi 

oluşturulmalı bu derz eile Poliüretan Mastik ile 
doldurulmalıdır. 
Zeminin Suya Doyurulması 
Yüksek sıcaklıklarda uygulama yüzeyinin hızlı su 
kaybını engellemek amacı ile yüzey 1 gün önceden 
suya doyurulmalıdır. Uygulamadan önce yüzeyde su 
birintisi bırakılmamalıdır. 
 

Karıştırma  

eile PERFLOOR B bileşeni (sıvı) temiz karışım 
kovasına alınır. Üzerine A bileşeni (toz) azar azar ilave 
edilir. 3-4 dakika homojen görünüm sağlanana kadar 
düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılır. Yaklaşık 3-5 
dakika dinlendirilir. Ardından 30 saniye süre ile tekrar 
karıştırılır ve kullanıma hazır hale gelir. 
 
 
 

 
 
 
 
Karışım oranı  
A Bileşeni 25 kg B bileşeni 8 litre olarak karıştırılır. 
 

Astarlama  
Aderansı güçlendirmek ve ürünün çalışma süresini 
arttırmak için; hazırlanan karışım (malzemenin kendisi) 
fırça ile zemine astar kat olarak uygulanmalıdır. 
 
Uygulama yöntemi 
Malzeme; astar uygulaması tam kurumadan zemine 

yayılarak uygulanır. eile PERFLOOR; ayarlı mala 
kullanılarak 3-5 mm kalınlığında uygulanmalıdır. 
Düzgün yüzeyli bir kaplama elde etmek için, ürün 
kesintisiz şekilde zemine dökülerek uygulanır. Bu 
sayede etkili yayılma sağlanır. Kirpi rulo ile hava 
kabarcıkları alındıktan sonra yüzey direncini arttırmak 
ve çatlamaları önlemek için 0,5-1,00 kg/m

2
 100-300 

kuvars kumu serpilmelidir. Pürüzlü bir yüzey 
isteniyorsa 300-700 kuvars kumu serpilmelidir. 
Uygulama yapılan ortamda ani sıcaklık değişimi 
engellenmelidir. 
 
Sarfiyat 
1 mm kalınlık için 1,9-2,0 kg/m²  
 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

*eile PERFLOOR +5 °C ile +25 °C sıcaklık 

koşullarında uygulamaya uygundur. Uygulama zemini 

sıcaklığı belirlenen sıcaklık aralığında değil ise; uygun 

sıcaklıklar beklenilmelidir. Aşırı sıcak ve rüzgarlı 

ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.  

*Uygulanacak zemin ve ortam sıcaklığı, çimentonun 

hidratasyon reaksiyonunu etkiler. Bu nedenle ortam ve 

zemin sıcaklığı izin verilen değer aralığında olmalıdır.  

*Malzeme uygulandıktan sonra hızlı kuruma 

engellenmelidir. Uygulanmış malzeme su temasından 

korunmalıdır.  

*Uygulama yüzeyi 3 gün sonra trafiğe açılabilir. Ağır 

trafik koşullarında ise; uygulama yüzeyi 7 gün sonunda 

açılmalıdır.  

*eile PERFLOOR endüztiyel bir kaplamadır. 

Uygulama yüzeyin yapısına bağlı olarak renk 

değişimleri gözlene bilir. 
*Uygulamalar uzman uygulamacılar tarafından 
yapılmalıdır.  
 

Aletlerin Temizlenmesi 

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su 

ile temizlenmelidir. Malzeme sertleştikten sonra ancak 

mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. 
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Ambalaj                                                                                    
Set: 33 kg 

A Bileşen (toz): 25 kg ‘lık kraft torba  
B Bileşen (sıvı): 8 litre’lik plastik bidon 

Depolama                                                                

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 

direkt güneş ışığından dondan korunarak 

depolanmalıdır.     

Raf Ömrü                                                                                     

Kuru ve serin ortamda, açılmamış ambalajında, üretim 

tarihinden itibaren 12 ay’dır. Açılmış ambalajlar, 

karıştırılmadıkları sürece ağızları sıkıca kapatılarak 

uygun depolama koşullarında saklanmalı ve kısa süre 

içerisinde tüketilmelidir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Özellikler 

 

 

 

 

 

 

*Yukarıda bildirilen değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
değerlerdir. Şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir.  
 

 

 

 

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 

                                                    

 

Malzemenin Yapısı ( A bileşen ): mineral dolgu, 

puzolanik katkı ve özel çimento içerir.                       

Malzemenin Yapısı (B bileşen ): Akrilik dispersiyon 

Basınç Dayanımı (28 gün)          :≥ 30 N/mm
2
                  

Yapışma Dayanımı                      :≥ 2 N/mm
2
                   

Uygulama Kalınlığı                      :min. 3 mm/ max. 5 mm 

Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı : +5 
0
C- +25 

0
C               

Kullanım Süresi                            : 30 Dakika( 20 
0
C )             

Tam Kürlenme Süresi                 :28 gün                      

Olgunlaşma Süresi                      : 3-5 dakika  


