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Epoksi Esaslı, Tiksotropik, Yapıştırma, Tamir, Ankraj, Montaj Macunu 

 Ürün Tanımı İki bileşenli, solventsiz,epoksi esaslı, tiksotropik (akma yapmaz), rutubetli ortamlarda dahi 
uygulanabilen,  korozyon önleyici, eski-yeni beton yapıştırma, ankraj, tamir ve tesviye 
malzemesidir.  

Ürün No 308 

Kullanım Alanları  Kolon, kiriş ve perdelerin metal elemanlarla güçlendirilmesinde (mantolamasında) yapıştırıcı 
ve korozyon önleyici olarak, 

 Beton yapı elemanlarınınduvar ve tavanlardaki çatlak, derz, çukur, kırık, segragasyon vb. 
hasarların tamirlerinde, 

 Makine temellerinin montajında, köprü mesnetlerinde, vinç rayı altlarında sabitleme ve 
yapıştırma macunu olarak, 

 Beton üzerine gelecek yeni kolon, kiriş ve perdeler için filiz demirlerinin ve cıvataların 
ankrajında ve korozyon önlenmesinde kullanılır. 

Özellikleri/Avantajları  Tiksotropik özelliğinden dolayı tavan ve duvarda kullanılabilir. 

 Kısa sürede ve büzülmeden sertleşir. 

 Düşük sıcaklıklarda bile sertleşir. 

 Donatıyı betona mükemmel bir şekilde yapıştırır. 

 Nemli yüzeylere de tatbik edilir ve rutubet altında sertleşir. 

 Beton, sac gibi yüzeylere mükemmel bir şekilde yapışır. 

 Solvent içermez 

Teknik Veri 
 

Renk Açık Gri 

Ambalaj 10 kg (A+B) set 

Yoğunluk ~1,45gr/cm³  A+B set karışmış halde  (23 °C’de) 

Karışım ömrü ~40 dk (23 °C’de ) 

Betona Yapışma  ~ 2 N/mm² ( 7 günlük ) (Betondan Kopma) 
 

Tam Kürlenme Süresi 7 gün 

Sarkma Dayanımı Dikeyde 10 mm kalınlığa kadar sarkma yapmaz. 

Hacimde Değişme Değişmez. Rötre yapmaz. 

Sarfiyat 1 mm kalınlık için ~1,5 kg/m² .Yüzey durumuna göre  
değişkenlik  gösterir. 

Depolama Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. 
Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir. 

 

Yüzey Hazırlığı Uygulama yapılacak yüzey gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan arındırılmış, 
temiz, kuru veya az nemli olmalıdır.  

Hazırlama Talimatı ve 
Uygulama 

A ve B Bileşenleri bir arada, 400 devir/dakika bir karıştırıcı ile homojen renk oluşuncaya kadar 
(yaklaşık 3 dakika) karıştırılır. Karıştırma esnasında hava sürüklenmemesine dikkat edilmelidir. 
Tamirat  yapılacak alanlara ince katlar halinde ürün doldurulur. 

Dikkat Edilmesi 
Gerekenler 

 Uygulama yüzey sıcaklığı 5°C– 35°C olmalıdır. 

 Uygulamadan sonra 24 saatdokunulmamalı ve su ile temasetmemelidir. 

 20°C-25°C sıcaklıkta uygulananmalzeme tam sertleşme süresiortalama 7 gündür. 

Genel Hususlar Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol 
gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, 
bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez.  Kontrolümüz dışındaki 
uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında 
uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri 
geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre 
değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız. 

İmha Etme Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama 
kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık 
maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir. 

Güvenlik Bilgileri Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak 
muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin 
malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği 
takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna 
bakınız. 


