
 
Teknik broşür 

EPOXYCOAT-VSF 

İki bileşenli solventsiz epoksi kaplama 
 

Açıklama 
 
EPOXYCOAT-VSF, yüksek sertlik ve aşınma 
direnci sunan ve özellikle aşındırıcılığı yüksek 
kimyasal ortamlar için tasarlanmış 2 bileşenli, 
solventsiz, renkli bir epoksi sistemidir. Asitlere, 
alkalilere, petrol ürünlerine, solventlere, suya, 
deniz suyuna, vb. dayanıklıdır.  
CE işareti ile onaylıdır ve EN 1504-2 standardına 
göre beton yüzey koruma kaplaması olarak 
sınıflandırılmıştır. Sertifika no 2032-CPD-10.11. 

 

Uygulama alanları 
 
EPOXYCOAT-VSF, beton, sıva, çimento harçları 
veya şapları gibi çimento esaslı alt tabakalar 
üzerinde ve bunun yanı sıra metalik yüzeyler 
üzerinde koruyucu ve dekoratif kaplama olarak 
kullanılır. Endüstriyel alanlar, laboratuvarlar, 
kesimhaneler, konserve fabrikaları, şaraphaneler, 
akaryakıt istasyonları, araç onarım atölyeleri, vb. 
için uygundur. 
Aynı zamanda W-347, ISO 8467'ye göre gıdalara 
doğrudan temas eden yüzeyler için de uygun 
niteliktedir. 

 

Teknik veriler 
 
Yapı:  iki bileşenli epoksi reçine 
Renkler:  RAL 7032 (kum grisi),  
 özel siparişle diğer renkler 
 de temin edilir 

Viskozite:  +23°C'de yaklaşık 1.550 mPa.s 

Yoğunluk:  1,30 kg/l 

Karışım oranı  
(A:B):  ağırlık olarak 77:23 

Kullanılabilme  
süresi:  +23°C'de 40 dak 

Minimum sertleşme  
sıcaklığı:  +8°C 

Bir sonraki katı  
dökme süresi:  +23oC'de 24 saat sonra  

Nihai dayanım:  +23oC'de 7 gün sonra 

Aşınma direnci:  < 3000 mg  
(EN ISO 5470-1)  

Kılcal emilim ve su  
geçirgenliği:  0,01 kg·m2·s0,5 
(EN 1062-3,  
EN 1504-2'da öngörülen değer: w < 0,1) 

Isı şokuna dayanıklılık: a) Hava kabarcığı,  
(EN 13687-5,  çatlama veya 
70oC'de sert sistemler):  katmanlaşma yok 
 b) Çekme testi ≥ 2N/mm2 

Darbe dayanımı:  8 Nm (Sınıf I)  
(EN ISO 6272-1) 

Çekme testi ile  
yapışkanlık dayanımı:  > 3 N/mm2 
(EN 1542) (beton kırılma noktası) 

Yanma dayanımı:  Euroclass F  
(EN 13501-1) 

Kimyasal direnç:  teknik broşür  
 ekinde yer alan tabloyu 
 inceleyiniz 

Üzerine basmaya  
uygunluk:  +23°C'de 24 saat sonra 
 
Uygulamada kullanılan aletlerin temizlenmesi: 
Kullanılan aletler, uygulamadan hemen sonra SM-
12 solventi ile temizlenmelidir. 

 

Kullanım talimatları 
 
1. Alt tabaka 

Uygulama yapılacak yüzeyler; 

 Kuru ve stabil olmalıdır. 

 Yapışmayı önleyen maddelerden arındırılmış 
olmalıdır, örn. toz, gevşek parçacık, yağ, vb. 

 Rutubetin alttan yapacağı etkiye karşı 
korunmuş olmalıdır. 

 
Ürün ayrıca şu teknik özellikleri sağlamalıdır: 
 
a) Çimento esaslı alt tabakalar 

Beton kalitesi: en az C20/25  

Çimento şap kalitesi: çimento içeriği 350 kg/m3  

Yaş: en az 28 gün 

Rutubet içeriği: %4'ten düşük 
 
b) Demir veya çelik alt tabakalar 
Yapışmayı önleyen pas veya kirden arındırılmış 
olmalıdır.  
Ayrıca, lt tabakanın niteliğine göre fırçalama, 
zımparalama, kum püskürtme, su püskürtme, 
parçacık püskürtme, vb. gibi bir işlemle 
hazırlanmalıdır.  
Bu işlem sonrasında yüzey, yüksek emişli bir 
elektrikli süpürgeyle tozdan arındırılmalıdır. 
 
 



 

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. 
 
 

 
2. Astarlamaa  
a) Çimento esaslı alt tabakalar 
Çimento esaslı yüzeyler, tek kat DUROFLOOR-BI 
epoksi emprenye uygulanarak astarlanır. 
DUROFLOOR-BI tüketimi: yaklaşık 150 g/m2. 
 
b) Metalik alt tabakalar 
Metalik alt tabakalar, 2 kat halinde EPOXYCOAT-
AC aşınmayı önleyen epoksi kaplama kullanılarak 
astarlanır.Tüketim: 150-200 g/m2/kat. 
 
3. Bileşenlerin karıştırılması 
A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici), 
önceden belirlenmiş doğru karışım oranıyla (ağırlık 
olarak) iki ayrı kapta bulunur. A bileşenine B 
bileşeni olduğu gibi ilave edilir. Düşük devirli (300 
rpm) bir mikser kullanarak yaklaşık 5 dakika 
boyunca 2 bileşen birlikte karıştırılır. Sertleştiricinin 
homojen bir şekilde dağılabilmesi için karışımın 
kap kenarlarında ve tabanında iyice karıştırılması 
önemlidir 
 
4. Uygulama – Tüketim 
EPOXYCOAT-VSF, astarlama sonrası 24 saat 
içerisinde ve astar kuruduktan sonra 
uygulanmalıdır.EPOXYCOAT-VSF mevcut haliyle 
kullanılır. Rulo, fırça veya sprey ile minimum 2 kat 
uygulanır. İkinci kat, ilk kat kuruduktan sonra, 
ancak her halükarda 24 saat içerisinde uygulanır. 
Tüketim: 200-300 g/m2/kat. 

 

Ambalaj 
 
EPOXYCOAT-VSF, A ve B bileşenlerinin ağırlıkça 
sabit orana sahip olduğu 2 kg'lık ve 10 kg'lık 
ambalajlarda (A+B) satılır. 

 

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. 

 Tabakalar arasındaki yapışma rutubetten veya 
kirden ciddi düzeyde etkilenebilir. 

 Epoksi tabakalar uygulamadan sonra 4-6 saat 
boyunca rutubete karşı korunmalıdır. Rutubet, 
yüzeyi beyazlatabilir ve/veya yapışkan hale 
getirebilir. Aynı zamanda sertleşme kalitesini 
de bozabilir. Yüzey kesimlerinde rengi solmuş 
veya yapışkan hale gelmiş tabakalar 
zımparalama veya frezeleme işlemiyle 
temizlenmeli ve yeniden döşenmelidir. 

 Tabakaların uygulanması arasında 
öngörülenden daha fazla zaman geçerse ya da 
eski döşemeler üzerine yeni kaplama 
yapılacaksa, yeni tabaka uygulanmadan önce 
yüzey iyice temizlenmeli ve zımparalanmalıdır. 

 Sertleştikten sonra EPOXYCOAT-VSF 
tamamen sağlık açısından güvenli niteliktedir. 

 Uygulama öncesinde, ürün etiketi üzerinde yer 
alan güvenlik bilgileri incelenmelidir. 

 

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 500g/l (2010)'dur. 
Kullanıma hazır EPOXYCOAT-VSF ürünü maks 
<500 g/l UOB ihtiva eder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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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2032-CPR-10.11 

EN 1504-2 

Yüzey koruma ürünleri  

Kaplama 

Aşınma direnci: < 3000 mg  

Kılcal emilim: w < 0,1 kg/m2·s0,5 

Isı şokuna dayanıklılık: ≥ 2,0 N/mm2 

Darbe dayanımı: Sınıf I 

Yapışma dayanımı: ≥ 3,0 N/mm2  

Yanma dayanımı: Euroclass F  

Tehlikeli madde: 5.3'e uygun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 

 
Kimyasal Direnç, EK 
 

Test grubu* S 1g 3g 7g 28g 90g 180g 360g 

PG 1 (Petrol) 20°C A Α Α Α X X X 

PG 4 (benzol hariç tüm hidrokarbonlar, kullanılmamış 
motor ve yağlama yağları, jet yakıtları, ısıtma yakıtı, 
mazot; PG2,3 dahil)) 

20°C 
 

Α 
 

Α 
 

Α 
 

Α 
 

X 
 

X 

 
X 

PG 4a (Benzol) 20°C Α Α Α Α A A X 

PG 5 (Maks. %48 Metanol ihtiva eden alkoller ve, 
Glikol) Eter)) 

20°C Α Α Α Χ X X X 

PG 5a (tüm Alkoller ve Glikol Eter) 
20°C Α Α Α Χ X X K 

PG 6a (Alifatik ve aromatik halojen hidrokarbonlar) 20°C Κ 
      

PG 7 (Esterler ve Ketonlar) 20°C Α Α Α Χ K   
PG 8 ((%40'a kadar sulu Alifatik Aldehit çözeltileri) 20°C Α Α Α Χ X X X 

PG 9 (%10'a kadar sulu organik asit çözeltileri) 20°C Α Α Α Χ X X K 

PG 9a (organik asitler (formik asit hariç karbon 
asitleri) ve ilgili tuzları (sulu çözeltilerde)) 

20°C Α Α Κ 
    

PG 10 (%20'ye kadar inorganik asitler) 20°C Α Α Α Χ X X X 

PG 11 (İnorganik alkaliler) 20°C Α Α Α Α A A A 

PG 15 (siklik ve asiklik Eterler) 20°C Α Α Α Κ    

PG 15a (asiklik Eterler) 20°C Α Α Α Χ X X X 

 
Deney vasıtası S 1g 3g 7g 28g 90g 180g 360g 

%96 Etanol 20°C Χ Χ Χ X X K  

%10 Amonyak 20°C Α Α Α Χ X X X 

Isıtma yakıtı 20°C Α Α Α Α A A A 

%50 NaOH 20°C Α Α Α Α A A A 

%20 Nitrik asit 20°C Α Α Χ Χ K   

%37 Hidroklorik asit 20°C Α Α Α Χ X K  

%50 Sülfürik asit 20°C Α Α Α Χ X X X 

%80 Sülfürik asit 20°C Α Χ Χ Χ X X X 

 

A: Dirençli 
X: Dirençli ancak renk bozulması var  
K: Dirençli değil 
* EN 13529'a göre 
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