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TANIM 

4850 PAM-FLOOR Epoksi Kaplama, epoksi-poliamin esaslı, organik uçucu madde içeriği çok az, iki 
bileşenli bir kaplamadır. Yüksek korozyon direnci ve mekanik mukavemete sahiptir. 

 
UYGULAMA ALANI 

Her türlü beton zemine uygulanabilir. Endüstriyel tesislerde, fabrikalarda, rafinerilerde ve solventsiz 
olması sebebiyle ilaç ve gıda üretimi yapılan alanlarda, asit üretim tesislerinde, kimya fabrikalarında, 
laboratuvarlarda, otomotiv endüstrisi alanlarında, arıtma tesislerinde, su tanklarında, uzun ömürlü bir 
kaplama olarak kullanılır. 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk     : Muhatelif Renkler 
KarışımOranı (Ağırlıkça)  : 21 birim Komponent A, 3 birim Komponent B 
Karışım Katı Madde (%, Hacimce) : 97±3 
Karışım Katı Madde (%,ağırlıkça) : 97±3 
Yoğunluk(g/ml)   : 1,50-1,75 renge bağlı değişir. 
Parlaklık    : Yarı Mat 
Esneklik    : İyi  
Karışım Ömrü(Pot Life)  : Yaklaşık 4 saat (25°C). 
Raf Ömrü    : Üretim tarihinden itibaren ay. (25°C). 

* Verilen bigiler, fabrika üretimi standart ürünler için geçerlidir. Renge bağlı olarak küçük faklılıklar  
 gözlemlenebilir. 
UYGULAMA BİLGİLERİ 

YÜZEY HAZIRLIĞI : Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağdan, kirden, tozdan ve yüzey 
atıklarından arındırılmalı tamamen kuru ve temiz olmalıdır. Yeni dökülmüş beton yüzeyler için 21 gün 
kuruma süresi beklenmeli. Eğer yüzeyde eski boya varsa kaldırılmalı ya da zımparayla 
pürüzlendirilmeli ve solventle temizlenmelidir. 
UYGULAMA KOŞULLARI : Yüzey sıcaklığı minimum +5°C maksimum +35°C olmalıdır.  
İNCELTME : İnceltilmeden kullanılır. 
UYGULAMA METODU : İki bileșenli bir boya olup karıșım ömrü göz önüne alınarak tüketilecek 
miktar kadar, belirtilen karıșım oranında hazırlanmalıdır. Hazırlanan karışım, karışım ömrü dolmadan 
yüzeye dökülmeli ve rulo ya da çekpas yardımıyla yayılmalıdır. Doğrudan betona yapılan 
uygulamalarda, ilk etapta astar olarak ince bir kat (~100 mikron) uygulanmalıdır. (Astar kat isteğe 
bağlı olarak selülozik tiner ile inceltilebilir.) Astar kat en az 12 saat kurumaya bırakılmalıdır. 
Sonrasında ise istenilen kalınlıkta uygulama yapılır. 
 

TEK KATTA FİLM KALINLIĞI TEORİK YAYILMA ORANI 

Kuru Yaş OrtalamaYaş Film 

1 mm 1 mm ~1 m2/kg 
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KURUMA BİLGİLERİ  

 DOKUNMA KURUMASI SERT KURUMA 

20°C 6 sa 36 sa 

 Tam kürlenme: 7 gün (20°C) 
 
SARFİYAT 

Tek kata 1 mm  kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulama yapıldığında 1 kg boya ile 1m2 alan 
kaplanabilir. 

 
DEPOLAMA 

Serin ve kuru ortamda, ağzı iyi kapatılmış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Isı ve kıvılcım 
 kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. 
 
AMBALAJBİLGİLERİ 
 

  
4850 PAM-FLOOR EPOKSİ KAPLAMA 

 
MCP-115 SERTLEŞTİRİCİ 

 

21 KG 
 

3 KG 

 
GÜVENLİK UYARILARI  

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiș Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) uyunuz. 
 
SERTİFİKALAR 
             Bu ürün; 
 "Türk Gıda Kodeksi Gıda ileTemas Eden PlastikMaddeveMalzemelerTebliği (Tebliğ No: 
2013/34)"euygundur. 

TS 1504-2' ye uygundur. 
 
UYARI 

 Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu bilgiler ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine 
 uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı 
 denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar 
 ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk tamamen 
 kendilerine aittir. 

 


