
   
 

 

 
 
 
 
Mineral esaslı ve emici olmayan yüzeyler için iki komponentli epoksi astar 
 
 
Yüksek yük dayanımına sahiptir 
Mükemmel yapışma sağlar 
Uygun koşullarda nem bariyeri görevi yapar 
 

 
Mineral esaslı ve emici olmayan yüzeylerde (mastik asfalt, taş, seramik, metal vb.) astar olarak kullanılır. Nem içeriği 
maksimum %6 olan mineral esaslı yüzeylerde nem bariyeri oluşturmak amacıyla kullanılabilir. 
 

 

Yoğunluk  
Karışım oranı (A:B) 
Kapta kalma süresi  
Kürleşme Zamanı 
Depolama sırasında sıcaklık dayanımı 
Kürleşme sonrası sıcaklık dayanımı 

: A komp. yaklaşık 1,1 gr/cm3 ,  B komp. yaklaşık 1,0 gr/cm3 
: 5:2 ağırlıkça 
: 30 – 40 dakika 
: Yaklaşık 12 saat 
: -20ºC ile 50ºC 
: 80ºC’ye kadar  

 

  

  

Yüzey temiz, kuru, çatlaksız, sağlam ve taşıyıcı olmalıdır. Toz, yağ ve kirden arındırılmalıdır.  Sülfat şaplar mutlaka zımparalanmalı 
ve vakumlu temizlik makineleriyle temizlenmelidir. Eski yapıştırıcı kalıntıları, tesviye şapı artıkları ve zemin kaplama artıkları  
mutlaka sökülmelidir. Tüm yüzeyler vakumlu temizlik makineleriyle temizlenmelidir.   

Đki komponentlidir; astar ve sertleştiricinin birarada bulunduğu tek ambalaj içinde sunulur.  Tenekenin alt kısmında A komponenti, 
kapak kısmında B komponenti bulunur. Kapağın üstünde işaretli yere ve kapağın dibine birkaç delik açılır ve B komponentin A 
komponentin üzerine akması sağlanır. B komponent, tamamen A komponentin üzerine dolduktan sonra, uygun karıştırıcı 
yardımıyla en az 2 dakika karıştırılır. 

 
Gerekli kalınlıkta malzeme zemine uygulanır. Özellikle zemindeki neme karşı bariyer olarak kullanılacaksa, her zaman 2 kat 
halinde uygulanmalıdır. Đkinci kat, ilk kat tamamen kuruduktan sonra (iki kat uygulaması arasındaki zaman 48 saati geçmemek 
şartıyla), ilk kata çarpraz halde uygulanmalıdır. Astar kurumadan önce 0,3 - 0,7mm tanecik boyutundaki, 2kg/m2 kullanımla  
kumlanabilir. Eğer astar nem bariyeri olarak kullanılacaksa, sadece ikinci kat kumlanmalıdır. Yüzey sıcaklığının 15ºC’nin altında ve 
nemin %75’in üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Sarfiyat, ruloyla tek kat için yaklaşık 300 gr/m2’dir. 
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AVANTAJLARI 

KULLANIM ALANLARI 

UYGULAMA 
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Eposki Astar 

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde 
kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır. 


