
PERE EPOXY 

ENJEKSİYON

ENJEKSİYON MALZEMESİ

GENEL

Epoxy Enjeksiyon, reçine esaslı iki bileşenli bir malzemedir. 

KULLANIM ALANI

Her türlü kargir ve beton çatlaklarının doldurulmasında enjeksiyon olarak kullanılır.

MALZEME 

Birinci bileşen  : Teneke ambalaj içinde renksiz epoxy likid.(A)

İkinci bileşen    : Teneke ambalaj içinde renksiz sertleştirici. (B)

Kullanım oranları  : Birinci bileşen / ikinci bileşen = 2 / 1

Başka bir deyimle 2 kg. Epoxy’e, 1 kg. sertleştirici karıştırılır.

UYGULAMA 

Çatlak yüzey iyice temizlenir, kir, yağ, boya gibi malzemeler uzaklaştırılır. Çatlağın mümkün

olduğu kadar kurutulması arzu edilir.

İki ölçü Epoxy, bir ölçü sertleştiricisi ile birinci bileşen kutusunda üniform bir kıvam elde 

edinceye kadar iyice karıştırılır. Bunun için normal bir mikser tercih edilir.

Çatlaklara 20 ila 50 cm. ara ile alüminyum borular tespit edilir. Boruların araları da Pere Rapid 
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Çatlaklara 20 ila 50 cm. ara ile alüminyum borular tespit edilir. Boruların araları da Pere Rapid 

katkılı çabuk priz yapıcı çimento ile çatlakların üzeri örtülecek şekilde kapatılır.

Özel enjeksiyon pompasına veya kartuşa doldurulan karışım alttaki delikten başlamak üzere 

basılır, bir üst delikten taşmaya başlayınca, tekrar üst deliğe geçilir. Böylece devam edilerek 

çatlaklar doldurulur.

Takriben 8 saat sonra malzeme sertleşmiştir. Yüzey spatula veya bir taş motoru ile tekrar 

temizlenir ve düzeltilir. 

DİKKAT

Epoxy’nin ele ve cilde sürülmemesine dikkat ediniz. Çalışırken muhakkak lastik eldiven 

kullanınız, buharını teneffüs etmeyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SARFİYAT                         :    1 dm³ hacim için 1,05 kg./lt.

RENK                                         :    Şeffaf

DEPOLAMA                :    Açılmamış orijinal ambalajlarda 12 ay (+5ºC/+30ºC arasına)

AMBALAJ :    3 kg. set (A+B) A: 2 kg. - B: 1 kg.

YOĞUNLUK : 1,05 kg./lt. (± 0,02 kg./lt.)

BETONA YAP.MUK. : 3,5 N/mm²

Önemli işlerde, taşıyıcı elemanların takviyesinde sorumlu  mühendisinizin onayını alınız.

Uygulama için şirketimiz ile görüşebilirsiniz.


