
 

 
 
 
Teknik broşür 

EPOXYCOAT-AC 

2 bileşenli, pas önleyici epoksi astar 
 
 

Açıklama 

 

EPOXYCOAT-AC, yüksek dayanım ve aşınma 
direnci sağlayan iki bileşenli, renkli, çözücü 
içeren bir epoksi sistemidir. Organik ve 
inorganik asitlere, bazlara, petrol ürünlerine, 
çözücülere, atıklara, suya, deniz suyuna, vb. 
karşı oldukça dayanıklıdır. Metal yüzeylerde 
paslanmaya karşı mükemmel koruma sağlar. 
EN 1504-7 standardına göre donatıları pasa 
karşı koruma ürünü sınıfındadır. Sertifika no 
2032-CPR-10.11. 
 

Uygulama alanları 
 
EPOXYCOAT-AC, demir ve çelik yüzeylerde, 
bilhassa EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT-
VSF, EPOXYCOAT ve EPOXYCOAT-S 
epoksi reçineleri ile kaplanacak yüzeylerde 
aktif korozyon önleyici ve pas önleyici 
kaplama olarak kullanılır. Kızıl kahve veya gri 
renk çeşidinin tatmin edici olması durumunda 
tek başına nihai kaplama olarak da 
kullanılabilir. Uygulama örnekleri arasında 
siloların, çelik köprülerin, çitlerin, demir 
çatıların, boruların, donatı çubuklarının, vb. 
korunması yer almaktadır. 
 

Teknik veriler 
 

Yapı:               2 bileşenli epoksi reçine 

Renkler:           RAL 3009 (kızıl kahve)     
……….             RAL 7040 (gri)  

Viskozite:          +23oC'de yaklaşık 350 mPa 

Yoğunluk (A+B): 1,40 kg/lit 

Karışım oranı (A:B): ağırlık olarak 100:13,5 

Kullanım ömrü: +20oC'de yaklaşık 2,5 saat 

Minimum sertleşme sıcaklığı: +80oC 

Üzerine basmaya uygunluk: +23oC'de 24 saat  
.                                             sonra 

Bir sonraki kat:         +23oC'de 3-24 saat sonra 

 

Nihai dayanım: +23oC'de 7 gün sonra 

Yapışma dayanımı: > 3 N/mm2                          .           .       

……                                            (beton kırılma noktası) 

Kayma yapışması (kaplamalı çelik - çelik): 
(EN 15184) Geçer kalitede*1 

 Korozyon koruması: Geçer kalitede            
(EN 15183) 

Camlaşma sıcaklığı: ≥ 68 °C                        
(EN 12614) 
 

*1: Kaplanmamış çubuklar ile belirlenmiş 
yapışma gerilmesi her durumda referans 
yapışma gerilmesinin en az %80'i olduğunda 
test başarılı kabul edilir. 

*2: Çeliklerin kaplanmış olan bölgelerinde 
korozyon yoksa ve taban plakası kenarındaki 
pas akması <1 mm olduğunda test başarılı 
kabul edilir. 
 
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. 
 Toz, dağınık parçacıklar, gres, vb. gibi 

yapışmayı önleyen maddelerden 
arındırılmış olmalıdır. 

 Yapışmayı önleyen pas veya korozyondan 
arındırılmış olmalıdır. 

Alt tabaka, özelliğine göre fırçalama, 
zımparalama, kum püskürtme, vb. gibi bir 
işlemle hazırlanmalıdır. Bu işlem sonrasında 
yüzey tozdan arındırılmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 



Bu bilgi formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, irketimiz Ara t rma ve Geli tirme Departman n n sahip oldu u 
bilgi ve deneyime, ve ürünle yap lan uzun süreli uygulamalar n sonuçlar na dayal d r. Yap lan fiili uygulama an ndaki 
ko ullar irketimiz kontrolü d nda oldu undan, ürünün kullan lmas na ili kin tavsiyeler ve öneriler garanti niteli inde 
de ildir. Bu nedenle seçilen ürünün tasarlanan uygulamaya uygunlu u kullan c n n sorumlulu undad r. Bu teknik bilgi 
formunun mevcut sürümüyle birlikte, ayn  ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 

 

 
 
 
2. 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.  
 
3. Uygulama - Tüketim 

a) Astar olarak 
EPOXCOAT-AC rulo, fırça veya sprey ile çift 
kat  uygulanır. İkinci kat, ilk kat kuruduktan 
sonra, ancak her halikarda 24 saat içerisinde 
uygulanır. 
Tüketim: 150-200 g/m2/kat. 
EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT-VSF, 
EPOXYCOAT ya da EPOXYCOAT-S epoksi 
kaplamalarının uygulanması sonraki 24 saatlik 
dilim içerisinde gerçekleşmelidir. 
 
b) Boya olarak 
EPOXCOAT-AC rulo, fırça veya sprey ile 3-4 
kat  uygulanır. Sonraki her kat, bir önceki kat 
kuruduktan sonra, ancak her halükarda 24 
saat içerisinde uygulanır. 
Tüketim: 150-200 g/m2/kat. 
 

Ambalaj 
 
EPOXYCOAT-AC, A ve B bileşenlerinin 
ağırlıkça sabit orana sahip olduğu 3 kg'lık ve 8 
kg'lık kaplarda (A+B) satışa sunulur. 
 

Raf ömrü - Saklama 
 
Orjinal, kapalı 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 kullanılmasının 
kolay olması ve istenen şekilde 
kürlenebilmesi açısından  +15°C ila +25°C 
aralığıdır. +15°C'nin altındaki oda sıcaklığı 
kürleme süresini arttıracak, +30°C üzeri 
sıcaklıklar ise kürleme süresini 
hızlandıracaktır. Kışın ürünün orta 
derecede önceden ısıtılması, yazın 
malzemelerin uygulama öncesi soğuk bir 
yerde muhafaza edilmesi tavsiye edilir.  

 EPOXYCOAT-AC soılvent içerir. Kapalı 
alanlarda yapılacak uygulamalarda 
havalandırmanın yeterli olmasını 
sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 

 Katlar arasındaki yapışma, bu katlar 
arasındaki 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-AC 
tamamen sağlık açısından güvenli 
niteliktedir. 

 Uygulama öncesinde, ürün etiketi üzerinde 
yer alan güvenlik bilgileri incelenmelidir. 
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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-AC ürünü 
maks <500 g/l UOB ihtiva eder. 
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2032-CPR-10.11 

DoP No.: EPOXYCOAT-AC/1834-01 

EN 1504-7 

Reinforcement corrosion protection product for 
uses other than low performance requirements 

 
Shear adhesion: Pass 

Corrosion protection: Pass 

Glass transition temperature: ≥ 68 °C 

Dangerous substances: comply with 5.4 
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