
 SON KAT BOYALAR

CERMICOAT EP

İki komponentli,
solventsiz, epoksi esaslı,
kaplama malzemesi

TANIMI
•	CERMICOAT EP epoksi son kat boya, iki komponentli, solvent 
içermeyen, epoksi bazlı son kat boyadır. Yüksek yüzey sertliği, 
mükemmel su ve kimyasal dayanımı, yüksek mekanik mukave-
met ve kolay temizlenme özelliğine sahiptir.
•	Tozsuz, hijyenik ve estetik bir görünüm ile zeminde ekonomik 
bir kaplama oluşturur. Dikey ve yatay uygulaması mümkündür.

KULLANIM YERLERİ
•	Fabrikalar, üretim tesisleri, depolama alanları, alışveriş mer-
kezleri, ilaç endüstrisi, su tankları, gıda sanayi, laboratuarlar, 
atık su tesisleri ve forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı 
alanlarda son kat olarak uygulanır.

UYGULANABİLİR MALZEMELER
•	Uygun şekilde temizlenmiş ve astarlanmış beton, şap ve ben-
zeri mineral esaslı zeminler ve metal yüzeyler.

TEKNİK ÖNERİLER
•	Karışım kullanım süresi içinde kullanılmalıdır, aksi takdirde 
geriye dönüşümsüz jelleşme oluşur ve kullanılmaz hale gelir. 
Tüm ekipman kullanım sırası ve sonrasında derhal aktif olarak 
temizlenmelidir. Koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilir.

ÖN HAZIRLIK
•	CERMICOAT EP epoksi son kat boya malzemesini uygulama-
dan önce yüzey toz ve benzeri parçacıklardan arındırılmalı ve 
CERMIPRIME EP astarı ile astarlanmalıdır.

Uygulama 
•	CERMICOAT EP epoksi son kat boya 2 ayrı kutuda amba-
lajlanmıştır. Üst kısımda bulunan küçük kabın tamamı, alt 
kısımda bulunan büyük kabın içine boşaltılarak, iyice karıştı-
rılmalıdır. Her iki komponentin karıştırılması, matkabın ucuna 
monte edilmiş karıştırıcı ile gerçekleştirilmelidir
•	Homojen ve estetik bir yüzey elde etmek için ikinci bir kat 
8-24 saat içerisinde uygulanmalıdır. 
•	Epoksi son kat boya uygulanmış yüzey en az 8-12 saat sudan 
korunmalıdır.

SARFİYAT
0,400 kg/m2 (200-225 Kuru Film Kalınlığı)

AMBALAJ
10 kg setler halinde temin edilir; (A: 5 kg + B: 5 kg)

DEPOLAMA
Orijinal ambalajında +10 °C - +30 °C arasında stoklandığında 
depolama süresi 12 aydır.

•	Mekanik	ve	aşınma	dayanımı	
bulunmaktadır.
•	Kolay	temizlenir,	çizilmez,	hijyeniktir.
•	Kimyasallara	karşı	direnç	gösterir.	
•	Deniz	suyu,	atık	sular,	bazı	seyreltik	asitler	
ve	bazlar,	tuz	çözeltileri,	yakıtlar,	madeni	
yağlar,	alifatik	hidrokarbonlar	gibi	çeşitli	
kimyasallara	karşı	dirençlidir.
•	Gereği	halinde	ayrıntılı	kimyasal	dayanım	
tablosu	teknik	servisimizden	istenebilir.

ÖZELLİKLERİ



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
•	Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı 
komponentler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas ettiği 
takdirde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, ciddi durum-
larda doktora başvurulmalıdır.
•	Uygulama sırasında mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük 
takılmalıdır.
•	Kürlenmemiş malzemelerin gıdalara bulaşmasından sakınıl-
malıdır.
•	Çalışma sahasına ateşle yaklaşmak tehlikelidir.
•	Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
•	Ayrıca malzemelerin Güvenlik Bilgi Föyleri teknik servisimiz-
den temin edilebilir.
•	Kürünü tamamlamış malzemeler tamamen zararsızdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SON KAT BOYALAR

Kimyasal Yapı: Epoksi

Renk: Ana RAL Renkleri

Karışım Oranı: A/B: 1/1 (ağırlıkça)

Pot-life: 30 ±5 dak. / 23 °C, 200 gr DIN 16945

Kuruma Süresi: 5-7 saat 23 °C TS 4317

Kür Süresi: 7 saat 23 °C TS 4317

Katlar Arası Bekleme: 24 saat 23 °C TS 4317

Yoğunluk Karışım: 1,72 ±0,05 gr/cm3 TS EN ISO 2811-1

Vizkozite Karışım: 3500 ±500 mPas

VOC:
EU yönetmeliği 2004/42:

<100 g/L
EU	Direktifi	2004/42’ye	göre	kullanıma	hazır	üründe	izin	verilen	maksimum	uçucu	organik	bileşik	
(voc)	içeriği	550/500	g/L’dir.	(2007/2010	limitleri)

Görünüş: Parlak

Taber Aşınması: 72 mg (CS 10/1000/1000) (7 gün / +23 °C) (DIN 53 109 (Taber Aşınma Testi))

Kaymazlık: Kuru: R13         Islak: R13 DIN 51131

Kaymazlık Scot: Kuru: 1,02        Islak: 0,86 ASM 825

Temizleme: Malzeme kürlenmeden ekipman aktif olarak solvent içeren temizleyici ile temizlenmelidir.

Uygulama Tineri: İnceltilmez




