
ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA VE BOYALARI

Hammerfast EP-1400 EN 
Tanımı
2 Komponentli Solventsiz düşük vizikositeli Epoksi reçine 
esaslı çatlaklara basınçla enjekte edilen enjeksiyon 
malzemesidir.

Kullanım Alanları
Çatlakların onarımında su izolasyon amaçlı.
Güçlendirme amacı ile çelik donatının betonarme veya taş
arasında kalan kılcal boşlukların doldurulmasında kullanılır.

Ürün Özellikleri/Avantajları
Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
Betona yüksek aderans sağlar.
Düşük basınçta bile rahat enjekte edilebilir.
Solventsizdir.
Kılcal çatlaklara iyi penetre olur.

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey toz kir,pas,ve inşaat atığından
arındırılmalıdır.Hasarlı gevşek beton parçaları temizlenmelidir.
Yüzeydeki çatlaklar tespit edilerek her iki taraftan  şaşırtmalı
olaraktan yaklaşık 20-25 cm aralıklarla delikler açılmalıdır.
açılan deliklere hava tutularak temizlenmeli pakerler çakılıp 
sıkılarak sabitlenmelidir. pakerler yerleştirildikten sonra paker 
çevreleri ve çatlak üzeri Hammerfast ep 145 ile kaplanarak 
sızdırmazlığı ve rijitliği sağlanmalıdır. Ortam ve hava 
koşullarına bağlı olarak 12 saat sonra uygun enjeksiyon aparatı 
kullanılarak enjeksiyon işlemine başlanır.

Kullanım Şekli
Hammerfast 1400 en karışım oranına göre kullanıma hazır
setler halindedir. B bileşenin tamamı A bileşenin içine boşaltılıp 
B bileşen homojen hal alıncaya dek ağır devirli bir karıştırıcıyla 
ile en az 3 dakika karıştırılmalıdır.Hazırlanan karışım enjeksiyon
pompası haznesine dökülerek 0-40 bar arasındaki uygun
bir basınçla en düşük seviyedeki pakerden enjeksiyona başlanır.
Hammerfast ep 1400 en bir üst pakerden taşmaya başladığında
enjeksiyon hortumu bulunduğu pakerden çıkartılıp bir üst 

pakere takılıp işleme en üst pakere kadar aynı şekilde devam 
edilir.En üst pakerden malzeme taştığında uygulama bitirilir.

Kullanma Talimatı
+5 C nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
%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.

Yüzey kalitesi 
Uygulama yapılacak beton yüzeyin kopma mukavemeti en az 
1,5 N/mm2 olmalıdır.Basınç mukavemeti ise 
en az 25 N/mm2 olmalıdır.
Nemli zeminlerde nem oranı % 5’i geçmemelidir.

Ambalaj 
A Bileşeni-Reçine : Şeffaf   
B Bileşeni-Sertleştirici : Şeffaf  
A Bileşeni-Reçine : 4,13 kg Plastik kutu 
B Bileşeni-Sertleştirici : 0,87 kg Plastik kutu

Teknik Bilgiler 
Kimyasal yapı  : Epoksi esaslı
Basınç dayanımı : 65 N/mm2
Eğilme dayanımı : 25 N/mm2
Tam sertleşme  : 7 gün 
Aletlerin temizliği : Tiner ile 
Uygulama Sıcaklığı  : 10 C ile 30 C arası sıcaklıkta   
   uygulama yapılır.

Güvenlik Önlemleri
• Solvent içermediğinden dolayı solunması herhangi bir   
 tehlikeye sebebiyet vermez.
• Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
• Göz ve cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı ve   
 gerektiğinde doktora başvurulmalıdır.

Sarfiyat 
1 litre boşluk için 1,06 kg'dir

Depolama
Depolama Koşuları : +5 C ile +25 C arası sıcaklıkta 
depolanmalıdır

Raf Ömrü
Oda sıcaklıgında 12 ay süre ile muhafaza olunur.

Aletlerin Temizliği
Kullanılan tüm aletler epoksi tiner ile temizlenmelidir.

Uygunluk Belgesi
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