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ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA VE BOYALARI

Ürün Özellikleri
Parlak ve prüzsüz yüzeyler oluşturur, kendiliğinde yayılma 
özelliğine sahiptir, çok yüksek mekanik mukavemete sahiptir, 
kimyasal malzemelere karşı dayanıklıdır, yoğun yaya trafiği 
ve aşınmalara karşı dayanıklıdır, derzsiz bir kaplama oluşturur, 
hızlı uygulanır, hijyenik ve tozuma yapmaz kaplamalar 
oluşturur.

Dikkat Edilecek Hususlar
•  +5 C nin altındaki sıcaklıklarda uygulama    
 yapılmamalıdır.
• 24 saat sonra yaya trafiğine açılabilir.
• 7 gün sonra ağır yük ve kimyasal etkilere karşı direnç   
 göstermektedir.
• %5 oranında nemli yüzeylerde uygulama yapılabilir   
 fakat daha yüksek bir nem oranında kesinlikle    
      uygulama yapılmamalıdır.
• Zeminin temizlenmiş olması uygulama ömrü için çok   
 önemlidir bu yüzden temizlik gerçekleşmeden
 uygulama yapılmamalıdır.
• Zemin temizliğinde endüstriyel süpürgeler tercih   
 edilmelidir.

Güvenlik Önlemleri
• Risksiz ve tehlikesizdir. Solvent içermez. 
• Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ve cilt ile    
      temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora    
 başvurulmalıdır.

Teknik Özellikler
Renk   : İsteğe bağlı ral renkleri
Görünüm   : Sıvı
İçerik   : Solventsiz Epoksi reçine esaslı 3   
    bileşenli
İlk kuruma   : 24 - 48 saat
Son kuruma   : 7 gün
Çalışma zamanı   : 30 - 45 dakika
Uygulama sıcaklığı  : +5 C ve üzeri
Suya dayanıklılık  : Çok iyi
UV dayanımı   : Düşük
Basınç mukavemeti  : 80 N/mm2
Eğilme mukavemeti  : 30 N/mm2
Yapışma mukavemeti  : Betondan kopma  
Isı Dayanımı   : -20 , +60 C

Sarfiyat 
1 mm kalınlık için yaklaşık 1,6 kg/m2 

Depolama
+5 C ile +25 C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

Aletlerin Temizliği
Kullanılan tüm aletler epoksi tiner ile temizlenmelidir.

Raf Ömrü
Oda sıcaklığında 6 ay

Uygunluk Belgesi

Hammerfast EP-300 
Tanımı
Solventsiz Epoksi reçine esaslı kendinden yayılma 
özelliğine sahip üç bileşenli bir zemin kaplama 
malzemesidir.

Kullanım Alanları
Kimya ve ilaç sanayi, gıda ve meşrubat sanayi, laboratuvar ve 
hastaneler, enerji tesisleri
elektronik sanayi, süt işleme tesisleri, depolar ve fabrika 
zeminlerinde ve yoğun trafiğe maruz ve mekanik mukavemeti 
yüksek olması istenen zeminlerde zemin kaplama malzemesi 
olarak kullanılır. 

Yüzey Hazırlama
Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı boya, boya artıkları, 
zift, kür malzemesi, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzeyde gevşek bir katman 
olmamasına dikkat edilmelidir. var ise kazınmalı, temizlenmeli 
ve temizleme esnasında oluşan 
boşluklar hammerfast epoksi mortar tamir harcı kullanılarak 
doldurulmalı ve gerekli tamirat yapılmalıdır. Toz temizleme 
işlemi endüstriyel süpürgelerle süpürülerek yapılmalıdır.
Uygulama yapılacak beton yüzeyin kopma mukavemeti en az 
1,5 N/mm2 basınç mukavemeti ise en az 25 N/mm2 olmalıdır. 

Kullanım Şekli
Hammerfast  Ep-300 uygulamadan bir gün önce hammerfast                
ep-110 astar  ile tek kat olarak zeminler astarlanmalı ve astarın  
üzeri kumlanmalıdır.Hammerfast  Ep-300 A bileşeni (Reçine) ile 
hammerfast  B bileşeni (sertleştirici) birbirine katılarak homojen 
bir karışım elde edilene dek karıştırılır. Daha sonra üzerine 
hammerfast C bileşeni (silis kumu)katılarak karışım homojen 
hale gelinceye dek tekrar karıştırılır. Daha önceden astarlanmış 
ve kurumaya bırakılmış olan yüzeye hazırlanan hammerfast   
Ep-300 karışımı dökülerek dişli mala yardımı ile zemine yayılır 
ve kirpi rulo ile taranarak uygulama bitirilir.

Bu teknik föyde ürünlerin kullanımı ile ilgili verdiğimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için
belirlenmiştir.Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluşturulmuştur. İş sahibi ve/veya temsilcisi
ürünlerimizin kendi maksatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasında yapılacak

hatalardan dolayı firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


