
Teknik broşür 

EPOMAX-L10  
 

0,5-3,0mm genişliğindeki çatlaklar için iki bileşenli epoksi 
enjeksiyon reçinesi 

 

 
 
 

EPOMAX-L10, ıslak alt tabakalara bile 
uygulandığında betona ve çeliğe çok güçlü 
yapışma sağlayan, yüksek basınç ve bükülme 
dayanımına sahip solvent içermeyen iki 
bileşenli renksiz bir epoksi sistemdir. 
ASTM C 881-90, Tip I, Derece 1, Sınıf B+C 
şartlarını sağlar. 
EN 1504-5'e göre beton enjeksiyon ürünü 
olarak sınıflandırılmaktadır. Sertifika no 2032-
CPR-10.11. 

 

 

EPOMAX-L10, genişliği 0,5-3,0mm aralığında 
olan beton çatlaklarını enjeksiyonla onararak 
orjinal yekpare yapı özelliğini geri 
kazandırmak için kullanılır. 
Aynı zamanda beton öğelere takviye 
çubuklarının montajı ve kenetlenmesi için 
idealdir. 

 

 
 

Baz malzeme: iki bileşenli epoksi reçine 

A bileşeni rengi: şeffaf 

B bileşeni rengi: sarı şeffaf  

A+B bileşeni rengi: sarı şeffaf 

Viskozite: +23
o

C'de yaklaşık 200± 40 mPa 

A- bileşen yoğunluğu: 1,10 ± 0,03 kg/lit 

B- bileşen yoğunluğu: 1,00 ± 0,03 kg/lit 

A+B yoğunluğu: 1,08 ± 0,03 kg/lit 

Karışım oranı (A+B): ağırlık olarak 

100:23,5  

Kullanılabilme süresi: +20oC'de yaklaşık 45 

dak 

Su emilimi: 7 gün sonra ağırlıkça %0,62 
(ASTM D 570) 

Minimum sertleşme sıcaklığı: 
+80o

C 

Nihai dayanım: +23oC'de 7 gün sonra 
Gerilme bağlanma dayanımında yapışma: 4,9 
Ν/mm

2

 

(EN 12618-2) 

Eğim bağlanma dayanımında yapışma: Yekpare 
yapı hatası (EN 12618-3) 

Hacimsel rötre: %1,7 (EN 
12617-2) 
Camlaşma sıcaklığı: ≥ 74°C (ΕΝ 12614) 

İşlenebilirlik: 
 Minimum çatlak genişliği: 0,5 mm 
 Kuru ve hafif ıslak ortama enjeksiyon 

için uygun. 
(ΕΝ 12618-2) 

Dayanıklılık: geçer kalitede* 
(ΕΝ 13733) 

* Döngüsel ısı yüküne maruziyet sonrası 
bozulma anındaki basınç kayma yükü, 
yapıştırılmış ya da ilk haldeki betonun en 
düşük çekme mukavemetinden düşük 
olmamalıdır. 

Korozif özellik: Yok 

Basınç dayanımı: 70 N/mm
2 (DIN 

EN 196-1) 

Eğilme dayanımı: 63 N/mm
2
 (DIN 

EN 196-1) 

Çekme dayanımı: 25.7 N/mm
2 

(ASTM D 638) 

Kopma uzaması: %2,2 
(ASTM D 638) 

 
 

Uygulamada kullanılan araçların temizlenmesi: 
Araçlar, uygulamadan hemen sonra SM-12 
solventi veya su ile temizlenmelidir. 

 
 
 

 

Teknik veriler 

Uygulama alanları 

Tanım 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

1. Alt tabakanın hazırlanması 
Uygulama yüzeyi toz, gres, dağınık 
parçacıklar, vb. gibi yapışmayı önleyen 
maddelerden ve durgun su kütlesinden 
arındırılmış olmalıdır. 

 
2. Bileşenlerin karıştırılması 
A bileşeni (reçine) ve B bileşeni (sertleştirici), 
önceden belirlenmiş doğru karışım oranıyla 
(ağırlık olarak) iki ayrı kapta bulunur. B 
bileşeninin tamamı A bileşenine ilave edilir. 
Bileşenler, uygun bir el aracı kullanarak 
(örneğin sıva malası) yaklaşık 5 dakika 
karıştırılmalıdır. Sertleştiricinin homojen bir 
şekilde dağılabilmesi için karışımın kap 
kenarlarında ve tabanında iyice karıştırılması 
önemlidir. Daha az miktara ihtiyaç varsa 
(pakette mevcut olan miktardan), A 
bileşeninden ağırlık olarak 4 parça ve B 
bileşeninden ağırlık olarak 1 parça temiz bir 
kaba aktarılır ve yukarıda anlatıldığı gibi 
karıştırılır. 

 
3. Uygulama prosedürü 
A) Reçine enjeksiyonları 
1. Çatlağın her iki yanında varsa sıvayı 

giderin ve beton alt tabakasını iyice 
temizleyin. 

2. Çatlağı EPOMAX-EK ile kapayın ve çatlak 
boyunca yaklaşık her 20 cm'de bulunan 
mevcut enjeksiyon deliklerini aynı ürün ile 
doldurun. 

3. EPOMAX-EK sertleştikten sonra alttaki 
prosedürü izleyerek, EPOMAX-L10'u 
deliklere yedire yedire çatlağa enjekte 
etmeye başlayın: 
a) Reçine akış tübünü (örn. düzeç tübü) 

ilk deliğe yerleştirin. Çatlak yataysa 
uçtan başlayın. Çatlak dikeyse en alt 
delikten başlayın. 

b) EPOMAX-L10 komşu delikten akmaya 
başlayana kadar ve artık basınç 
uygulayamaz hale gelene kadar, 
basınç tankının çıkış valfini 
ayarlayarak ilk deliğe enjekte edin. 

 
c) İlk deliği kapayın ve enjeksiyona 

sonraki delikle devam edin. 
d) Çatlak üzerinde boydan boya 

uygulama yapılana kadar bu işlemi 
tamamlayın. Maddeyi kürlenmeye 
bırakın ve bir sonraki gün çıkıntı yapan 
delikleri temizleyin (kırın) ve sıvayı 
yenileyin. 

 
B) Kenetleme 
Uygulanacak çubukların çapından daha büyük 
çaplı ve mümkün olduğunca derin delikler 
açın. Dikey elemanlar için delikler yatay değil 
derinlemesine (aşağı yönlü) açılmalıdır. 
Delikleri temizlemek için basınçlı hava 
püskürtün. EPOMAX-L10'u, delik içine 
yerleştirilen çubuk malzemenin dışa akmasına 
neden olacak şekilde deliklere ihtiyaç 
duyulandan biraz daha fazla miktarda dökün. 

 

 
 

1 litrelik boş alanı doldurmak için yaklaşık 1,1 
kg EPOMAX-L10 gereklidir. 

 

 
 

EPOMAX-L10, A ve B bileşenlerinin ağırlıkça 
sabit orana sahip olduğu 1 kg ve 3 kg'lık 
ambalajlarda (A+B) satılır. 

 

 
 

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. 

 

 
 

 Epoksi malzemenin işlenebilirlik özelliği 
malzemenin sıcaklığına bağlıdır.  

 
 

Notlar 

Raf ömrü - Saklama 

Ambalajlama 

Tüketim 

Kullanım talimatları 



 

 

 
 

 
 
 

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. 

 Sertleştikten sonra EPOMAX-L10 
tamamen sağlık açısından güvenli 
niteliktedir. 

 Uygulama öncesinde, ambalaj üzerinde 
yer alan güvenli kullanım talimatlarını ve 
tedbirlerini inceleyiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISOMAT S.A. 
YAPI KİMYASALLARI VE HARÇLARI 
GENEL MERKEZ - FABRİKA: 
17th km Selanik - Ag. Athanasios Road, 
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Yunanistan, 
Tel.: +30 2310 576 000, Faks: +30 2310 722 475 

www. isomat.net  e-posta:info@isomat.net 

 

 Bu veri 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 veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 
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EN 1504-5 

 

DoP No:EPOMAX-L10/1805-02 

Beton enjeksiyon ürünü  

U (F1) W (5) (1/2) (8/35) (1) 

Güç iletimi ve çatlak dolumu 

0,5 mm 

Kuru ve yaş çatlaklar  

8°C - 35°C arası 

 

Gerilme bağlanma dayanımında yapışma: 
alt tabakada yapışma hatası 

Eğim bağlanma dayanımında yapışma: 
yekpare yapı hatası 

Hacimsel rötre: < %3,0 

Camlaşma sıcaklığı: ≥ 40°C  

İşlenebilirlik 

0,5 mm'den başlayan çatlak genişliği 

Çatlak rutubet durumu: kuru ve yaş  

Dayanıklılık: geçer kalitede 

Korozyon özelliği: korozif etkiye sahip olmadığı 
kabul edilir 

Tehlikeli madde: 5.4'e uygun 


