
 
Teknik broşür 

EPOMAX-LD 

Kompozit dokumalar için iki bileşenli, epoksi emprenye yapıştırıcısı  
 

Açıklama 
 
EPOMAX-LD, iki bileşenli, çözücü içermyen 
bir epoksi sistemidir. Sertleştikten sonra alt 
tabakaya güçlü bir şekilde yapışarak yüksek 
oranda bir sertlik ve artan basınç ve bükülme 
dayanımı sağlar. 
EN 1504-4 standardına göre betonun dış 
takviyesi için yapısal yapıştırıcı madde 
sınıfındadır. Sertifika no 2032-CPR-10.11. 
  

Uygulama alanları 
 
EPOMAX-LD, yapı elemanlarının statik ve 
sismik olarak güçlendirilmesinde sentetik elyaf 
dokumaların emprenyesi için kullanılır. Cam 
elyaf ve karbon elyaf dokumalara aynı 
derecede uygundur. 
 

Teknik veriler 
 

Yapı: iki bileşenli  
 epoksi reçine 

A bileşeni rengi:  beyaz 

B bileşeni rengi:  siyah 

A+B rengi:  gri 

Biçim: macun 

A bileşeni yoğunluğu:  1,10 ± 0,02 kg/l 

B bileşeni yoğunluğu:  1,000 ± 0,007 kg/l 

A+B yoğunluğu:  1,08 ± 0,03 kg/l 

Karışım oranı (A+B):  ağırlık olarak 100:19,4 

Açıkta kalma süresi:  +20oC'de 45 dak 

Kullanım süresi:  +200C'de 35 min 

Minimum sertleşme  
sıcaklığı:  +80C 

Nihai dayanım:  +20oC'de 7 gün sonra 

 

 

 

 

Çelik plakalar arasındaki çekme yapışma 
mukavemeti:  20,0 Ν/mm2  

(EN 12188) 

Çelik prizmalar arasındaki  
kayma yapışma  
mukavemeti:  16,8 Ν/mm2  

(EN 12188)  

Büzülme 
(EN 12671-1): %0,05  

İşlenebilirlik:  +20°C'de 25 dakika  
(ΕΝ ISO 9514) 

Basınç altında esneklik: 2.600 Ν/mm2  

(EN 13412) 

Isıl genleşme katsayısı: 64 x 10-6  
(ΕΝ 1770) 

Camlaşma sıcaklığı:  ≥ 75°C 
(ΕΝ 12614) 

Yanma dayanımı:  Euroclass E  
(EN 13501-1)  

Dayanıklılık:  geçer kalitede  
(ΕΝ 13733) 

Gerilme dayanımı:  44,6 MPa  
(ASTM D 638) 

Kopma uzaması:  %1,7 

Basınç dayanımı: ≥ 50,0 MPa  
(ASTM D 695) 

Bükülme dayanımı:  ≥ 30,0 MPa  
(ASTM D 790) 

Esneklik katsayısı:  2.500 MPa (bükülme) 
(ASTM D 790) 

Betona yapışma  
dayanımı:  > 4 N/mm2  

 (beton kırılma 
 noktası) 

 
Uygulamada kullanılan aletlerin temizlenmesi: 
Kullanılan aletler, uygulamadan hemen sonra 
SM-12 solventi veya su 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 tabakanın hazırlanması 

Alt tabaka; 

 Kuru ve yeterince güçlü ve stabil 
olmalıdır. 

 Toz, dağınık parçacıklar, gres, vb. gibi 
yapışmayı önleyebilecek maddelerden 
temizlenmiş olmalıdır. 
 

Uygulama öncesinde alt tabakanın kumlama 
veya taşlama gibi mekanik işlemden 
geçirilmesi ve yüksek emişli bir elektrikli 
süpürgeyle temizlenmesi tavsiye edilir.  
Beton içerisinde çatlaklar varsa, bu çatlaklar 
EPOMAX-L10, EPOMAX- L20 veya 
DUREBOND gibi ürünler kullanarak reçine 
enjeksiyon işlemi ile onarılmalıdır. 
Alt tabaka mümkün olduğunca düz olmalıdır. 
Yüzey kusurları MEGACRET-40 elyaf 
takviyeli çimento harcı ya da EPOMAX-EK 
epoksi macun kullanılarak onarılır. 
Dokuma ile kaplanacak yapı elemanının 
kenarları 10-30 mm yarıçapında 
yuvarlatılarak kaplamanın daha etkin olması 
sağlanmalıdır. 

 
2. Bileşenlerin karıştırılması 
A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici), 
önceden belirlenmiş doğru karışım oranıyla 
(ağırlık olarak) iki ayrı kapta bulunur. A 
bileşeninin tamamı B bileşeninin tamamı ile 
iyice karıştırılır. Homojen gri renkli bir karışım 
elde edilene kadar bileşenler, düşük devirli bir 
mikser ile ya da uygun bir el aleti ile (örn. ufak 
mala) yaklaşık 5 dakika karıştırılmalıdır. 
Sertleştiricinin homojen bir şekilde 
dağılabilmesi için karışımın kap kenarlarında 
ve tabanında iyice karıştırılması önemlidir. 
 
3. Uygulama - Tüketim 
İki bileşen karıştırıldıktan sonra, kuru ve temiz 
alt tabakaya fırça, rulo ya da mala ile, yaklaşık 
0,7 kg/m2 tüketim oranında EPOMAX-LD 
uygulanır.  
 
 
 

 
Daha sonra dokuma, reçine ile iyice emprenye 
olacak (doygun hale gelecek) şekilde plastik 
rulo ile bastırılarak tespit edilir. Gerekiyorsa 
ikinci bir kat daha uygulanır.  
Son kat kuruduktan sonra, yaklaşık 0,3 kg/m2 
tüketim oranında son yalıtım katı olarak 
EPOMAX-LD uygulanır. 
Yalıtım katı halen tazeyken, sonradan 
uygulanacak koruyucu çimento esaslı 
kaplamanın uygun şekilde yapışmasını 
sağlamak amacıyla yüzeye kuvars kumu 
serilir.  
 

Ambalaj 
 
EPOMAX-LD, A ve B bileşenlerinin ağırlıkça 
sabit orana sahip olduğu 5 kg'lık kaplarda 
(A+B) satışa sunulur. 
 

Raf ömrü - Saklama 
 
Orjinal, kapalı orjinal ambalajında, rutubete ve 
doğrudan güneş ışığına karşı korunan 
alanlarda saklanması durumunda üretim tarihi 
itibariyle 12 ay. Tavsiye edilen depolama 
sıcaklığı +5°C ila +35°C aralığıdır. 
 

Notlar 
 

 Epoksi malzemenin işlenebilirlik özelliği 
malzemenin sıcaklığına bağlıdır. İdeal 
uygulama sıcaklığı, ürünün optimal 
düzeyde işlenebilir ve kürlenebilir olduğu 
+15°C ila +25°C aralığıdır. +15°C'nin 
altındaki oda sıcaklığı kürleme süresini 
arttıracak, +30°C üzeri sıcaklıklar ise 
düşürecektir. Kış döneminde ürünün 
önceden orta derecede ısıtılması ve yazın 
uygulama öncesi ürünün soğuk bir yerde 
muhafaza edilmesi tavsiye edilir. 

 Sertleşme sonrası EPOMAX-LD tamamen 
sağlık açısından güvenli niteliktedir. 

 Uygulama sonrasında EPOMAX-LD katı, 
doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaya 
karşı korunmalıdır. 

 
 



 

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. 
 
 

 
 Uygulama öncesinde, ambalaj üzerinde 

yer alan güvenli kullanım talimatlarını ve 
tedbirlerini inceleyiniz. 

 EPOMAX-LD sadece profesyonel kullanım 
içindir. 

 

Uçucu Organik Bileşikler (UOB) 

 
2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo 
A), j alt kategorisindeki ve SB tipindeki ürün 
için müsaade edilen maksimum UOB içeriği, 
hazır ürün için 350 g/l (2010)'dur. 
Hazır EPOMAX-LD ürünü, maksimum 350 g/l 
UOB ihtiva eder. 
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EN 1504-4 

DoP No:EPOMAX-LD/1262-01  

Düşük performans gerektiren kullanımlar 
dışında yapıştırılmış dokumayı takviye amaçlı 

yapısal yapıştırıcı 
 
Yapışma dayanımı: Gerilme dayanımı ≥ 14N/mm2 

Eğimli kesme dayanımı: 

50° ≥ 50 N/mm2 

60° ≥ 60 N/mm2 

70° ≥ 70 N/mm2 

Kesme dayanımı: ≥12 N/mm2 

Rötre genleşmesi: ≤ %0,1 

İşlenebilirlik: +20°C'de 25 dakika 

Esneklik katsayısı: ≥ 2.000 N/mm2 

Termal genleşme katsayısı: ≤ 100 X 10-6 /  K 
 
Camlaşma sıcaklığı: ≥ 40°C 

Yanma dayanımı: Euroclass E 

Dayanıklılık: geçer kalitede 

Tehlikeli madde: 5.4'e uygun 
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