
PERE EPOXY

FLOORING  

ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ

GENEL

2 bileşenli solventsiz epoksi reçine bazlı zemin kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ
Pere Epoxy Flooring'in aşınmaya, hava koşullarına ve suya direnci çok iyidir. Yakıtlara,

yağlara ve çok sayıda endüstriyel kimyasallara dayanıklıdır. Sertleştikten sonra zehirli

olmayan, mikrobiyolojik organizma, mantar ve küf barındırmayan endüstriyel bir kaplama
malzemesidir.

KULLANMA ALANI

-Endüstri döşemeleri

-Atölyeler 

-Su arıtma tesisleri
-Kimyasal tesirlere maruz zeminler
-Kesimhaneler, soğuk hava depoları

-Garajlar, servis istasyonları

-Sağlık koşulu aranan mahaller

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45
www.pere.com.tr

-Sağlık koşulu aranan mahaller

YÜZEY HAZIRLIĞI 
Uygulanacak beton zemin temiz ve kuru olmalı, oynak parçalar alınmalı. Kir,pas,toz
kalmamalıdır. Var ise çatlaklar ve arızalı bölgeler Perkret tamir harcı veya Pere Epoxy 
harç ile tamir edilmelidir. Gözenekler kapatılmalıdır. İyi bir görüntü için düzgün yüzeye
ihtiyaç vardır. Brüt beton veya çimento şapı, sıvası yapılmış olan yüzeyler zımpara taşı
veya kumlama ile uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Beton yüzeyler çimento köpüğünden,
çelik yüzeyler ise çapak  ve pastan arındırılmalıdır.

UYGULAMA 
Pere Epoxy Flooring önceden tartılmış kutular içinde kullanıma hazırdır. B bileşeninin
( sertleştirici ) tümünü A bileşeni (reçine) içine katıp üniform duruma gelinceye kadar düşük
devirli bir karıştırıcı ile karıştırın. Hazırlanmış yüzeye fırça veya epoxy rulosu ile uygulayınız.
Uygulama 2 kat yapılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi ortam ısısına göre değişir. 
Ancak ortalama 6-8 saattir. Bu süre aşılmamalıdır.
Daha iyi bir aderans için  Pere  Epoxy  Primer  kullanılmalıdır. Nemin yüksek olduğu 
durumlarda yüzey sıcaklığının 6° üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Çiğlenme noktasına 
dikkat edilmeli, aksi takdirde yapışma zaafiyeti olabilir. Arkadan su basıncı olan yerlerde 
uygulanmamalıdır.

SARFİYAT : Zemin koşullarına bağlı olarak kat başına 0,250 kg/m².
RENK : Gri, beyaz, kırmızı, sarı.
DEPOLAMA : Açılmamış orijinal ambalajlarda 12 ay (+5ºC/+30ºC arasında)

AMBALAJ : 5 kg. set (A+B) A: 4 kg. - B: 1 kg.
YOĞUNLUK : 1,35 kg./lt (±0,05 kg.lt)
BETONA YAP. MUK. : 3,5 N/mm²


