
 
 
Teknik broşür 

EPOMAX-EK 

2-bileşenli epoksi macun   
 

Tanım 
 
EPOMAX-EK, yüksek sertlikteki ve yüksek 
mekanik mukavemetteki alt tabakaya çok 
güçlü yapışma gösteren solventsiz, 2-bileşenli 
epoksi sistemidir. Asitlere, alkalilere, 
deterjanlara, deniz suyuna ve sıcaklık 
değişikliklerine önemli derecede dirençlidir.   
EN 1504-5’e göre harç veya beton ile ilgili 
yapısal yapıştırma maddesi olarak 
sınıflandırılmaktadır. Sertifika No.: 2032-CPD-
10.11 
 

Uygulama alanları 
 
EPOMAX-EK ürünü, EPOMAX-L10, EPOMAX-
L20 veya DUREBOND enjekte edilebilir epoksi 
reçineleri ile tamir edilecek çatlakların 
doldurulmasının yanı sıra takviyeli tutturma için 
beton ve çimento harçları üzerindeki hasarları 
restore etmek için kullanılır. Beton, demir, taş, 
ahşap v.b. ürünü yapıştırır. 
 

Teknik veriler 
 
Baz:    2-bileşenli 
epoksi  
    reçine 
 

A bileşeninin rengi:  beyaz  
 

B bileşeninin rengi:  siyah  
 

A+B’nin rengi:   gri  
 

Form:    macun 
 

A bileşeninin yoğunluğu: 1,85 kg/lit  
 

B bileşeninin yoğunluğu: 1,79 kg/lit  
 

A+B Yoğunluğu:  1,83 kg/lit 
 

Karıştırma oranı (A:B): 100:22 ağırlıkça 
 

Kullanma Süresi:  +20°C’de 
yaklaşık 25 dakika 
 

Minimum sertleşme  
Sıcaklığı:   +8°C 
 

Yürünebilme:   +23°C’de  
16 saatten sonra   
 

Nihai mukavemet:  +23°C’de 7 
günden sonra 

Sertleşmiş betona sertleşmiş beton için ve 
sertleşmiş betona taze beton için yapıştırıcı: 
Geçer (betondaki çatlak) (EN 12636) 
 

Sertleşmiş betona sertleşmiş beton  
için kayma yapışma  
mukavemeti:     8,1 N/mm2 

(EN 12615) 
 

Sıkıştırma mukavemeti: 96 N/mm2 

(EN 12190) 
 

Büzüşme:   %0,05 
(EN 12671-1) 
 

İşlenebilme süresi:  +20°C’de  
(EN ISO 9514)  25 dakika 
 

Suya karşı hassasiyet: Geçer 
(EN 12636) 
 

Sıkıştırmada esneklik 
modülü:   11.700 N/mm2 

(EN 13412) 
 

Termal genleşme  
katsayısı:   31 X 10-6 
(EN 1770) 
 

Cama dönüşme  
sıcaklığı:   > 75°C 
(EN 12614) 
 

Ateşe karşı reaksiyon: Euroclass E 
(EN 13501-1) 
 

Sağlamlık:   Geçer * 
(EN 13733) 
 

*Termal çevrime maruz kaldıktan sonra 
bozuklukta sıkıştırıcı kayma yükü, yapışmış 
veya orijinal betonun en düşük kopma 
mukavemetinden daha az olmayacaktır.  
 

Bükülgenlik mukavemeti:  46 N/mm2 
(DIN EN 196-1) 
 

Aletlerin temizlenmesi: 
Aletler, kullandıktan hemen sonra SM-12 
solventi  
ile temizlenmelidir.  
 
 
 



 

Bu bilgi formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip 
olduğu bilgi ve deneyime, ve ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama 
anındaki koşullar şirketimiz kontrolü dışında olduğundan, ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti 
niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu 
teknik bilgi formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 
 
 

 
Kullanım talimatları 

 
1. Alt tabaka 
Uygulama yüzeyi aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 Kuru ve dayanıklı. 

 Toz, gres yağı, gevşek partiküller v.b. gibi 
yapışmayı engelleyen malzemeler 
içermemelidir.  

 
2. Bileşenlerin karıştırılması 
A (reçine) ve B (sertleştirici) bileşenler, ağırlık 
olarak önceden tespit edilmiş doğru karıştırma 
oranına sahip olan iki ayrı kapta paketlenir. 
Tekdüze gri renk elde edilinceye kadar A 
bileşenin toplam miktarını B bileşeninin toplam 
miktarı ile tamamen karıştırınız. Karıştırma 
işlemi, uygun bir el aleti (örneğin küçük mala) 
kullanılarak yaklaşık 5 dakika boyunca 
yapılmalıdır. Sertleştiricinin tekdüze yayılımını 
elde etmek amacıyla karışımı, kabın 
kenarlarına ve altına yakın şekilde tamamen 
karıştırmak önemlidir.    
 
3. Uygulama – Tüketim 
EPOMAX-EK, kuru ve temiz yüzey üzerine 
mala ile uygulanır.   
Tüketim: Katman kalınlığının yaklaşık 1,85 
kg/m2/mm.   
 

Ambalaj 
 
EPOMAX-EK, sabit ağırlık oranına sahip A ve 
B bileşenleri ile 1 kg ve 4 kg paketlerde (A+B) 
tedarik edilir. 
 

Raf ömrü - Saklama 
 
Nemden ve direkt güneşe maruz kalmaktan 
korunmuş bölgelerde orijinal açılmamış 
ambalajında saklanırsa üretim tarihinden 
itibaren 12 ay.  
Tavsiye edilen saklama sıcaklığı +5°C ile 
+35°C arasındadır. 
 
 
 
 
 

 
Notlar 

 

 Çatlaklar EPOMAX-EK ile doldurulduktan 
24 saat sonra EPOMAX-L10, EPOMAX-
L20 veya DUREBOND enjekte edilebilir 
reçinelerle enjeksiyonlar yapılabilir.  

 Epoksi malzemelerin işlenebilirliliği, kendi 
sıcaklığından etkilenir. İdeal uygulama 
sıcaklığı +15°C ile +25°C arasındadır, bu 
sayede ürün, öngörüldüğü gibi kullanımı 
kolay ve iyileştirici özellikte olacaktır. 
+15°C altındaki oda sıcaklığı, iyileştirme 
sürecini uzatacaktır ve +30°C üzerindeki 
sıcaklık, iyileştirme sürecini 
hızlandıracaktır. Kışın ürüne hafif ön 
ısıtma yapılması tavsiye edilir, bunun 
aksine yazın uygulama yapmadan önce 
malzemelerin serin bir yerde saklanması 
tavsiye edilir.   

 Sertleşmeden sonra EPOMAX-EK, sağlık 
için tamamen güvenlidir. 

 Uygulama yapmadan önce ürün etiketi 
üzerinde yazılı güvenlik tavsiyesine 
bakınız.  

 EPOMAX-EK sadece profesyonel kullanım 
içindir. 

 

Uçucu organik bileşenler (VOCs) 
 
2004/42/CE direktifine göre (Ek II, Tablo A), 
SB tipi g alt kategorisindeki ürün ile ilgili 
maksimum izin verilen VOC içeriği, ürünün 
kullanıma hazır olması için 350g/l’dir (2010). 
Kullanıma hazır EPOMAX-EK ürünü, maks. 
<350 g/l VOC içermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bu bilgi formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip 
olduğu bilgi ve deneyime, ve ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama 
anındaki koşullar şirketimiz kontrolü dışında olduğundan, ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti 
niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu 
teknik bilgi formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 
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EN 1504-4 

DoP No:EPOMAX-EK/1804-02  

Düşük performans gereksinimlerinden başka 
kullanımlar için yapışmış harç veya beton ile 

ilgili yapısal yapışma ürünü 
 

Tutunma/yapışma: geçer 

Kayma mukavemeti: > 6 N/mm2 

Sıkıştırma mukavemeti: > 30 N/mm2 

Büzüşme/genleşme: < %0,1 

İşlenebilme: +20°C’de 25 dakika 

Suya karşı hassasiyet: Geçer 

Esneklik modülü: > 2000 N/mm2 

Termal genleşme  

katsayısı: K başına > 100 X 10-6 

Cama dönüşme sıcaklığı: > 40°C 

Ateşe karşı reaksiyon: Euroclass E 

Sağlamlık: Geçer 

Tehlikeli maddeler: 5.4 ile uyumlu. 
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