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Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri 
hatalarından sorumlu değiliz. 

 

VEBATEC 
EPOXI BASISHARZ 

 

2 bileşenli sistem, solventsiz 
□ Yüzeyler: mineral yüzeyler, beton, şap, 
ahşap malzemeler. 
□ Kullanım: Astar reçinesi, döküm reçinesi 
zemin alanında yırtık kapatma, zemin 
kaplama 
□ Şunlar için baz reçine: Epoksi harç ve 
onarım bileşikleri farklı dolgu maddeleri 
 
AÇIKLAMA: VEBATEC EPOXI BAZ 
REÇİNE, geniş bir uygulama yelpazesi için 
çok yönlü ürün. Solvent içermez, iç mekan 
kullanımına uygundur açık alan. üretimi için 
bir temel malzeme olarak çok yönlü Astarlar, 
kaplamalar ve onarım bileşikleri çeşitli dolgu 
maddeleri ve çeşitli yüzeyler için. 
 
KULLANMAK: 
Yatay uygulamalar için kullanın. Sonraki 
epoksi ile astar olarak kullanın Mineral 
kaplamalar veya kaplamalar Harç. Çatlak 
kapatma için döküm reçinesi olarak kullanın 
Beton ve şap alanı. Onarım kütleleri 
oluşturmak için baz reçine farklı dolgu 
maddeleri, örneğin ateşle kurutulmuş Çeşitli 
derecelendirme eğrilerine sahip kuvars 
kumu, talaşlar, ahşap restorasyonu için 
pigmentler veya ağaç unu vb. Pigmentler 
eklenerek yüzey kaplamaları. Serpme ile 
kaymaz kaplama ateşle kurutulmuş kuvars 
kumu. Bir harç karışımının temel reçinesi 
olarak kullanıldığında Dikey veya baş üstü 
işleme, aşağıdakilerin eklenmesidir: Ayar 
ajanları / tiksotropik ajanlar gereklidir. 
Örneğin.: Sylothix 53® veya Promaxon D®. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Karışım oranı ağırlık reçine / sertleştirici: 
100 : 42 

• Karışım oranı reçine / sertleştirici hacmi: 
100 : 47 

• 23°C'de ilk viskozite: yaklaşık 580 mPas 

• Minimum işlem sıcaklığı: 12°C 

• 23°C'de karışımın yoğunluğu: yaklaşık 
1,08 g / cm³ 

 

• 23°C ve 100 ml partide kap ömrü: 
yaklaşık 30 dak. 

• (karışım sıcaklığının arttırılması 

• Reaksiyon ısısı nedeniyle 23°C ila 40°C) 

• Jel süresi: 23°C'de yaklaşık 50 dakika 

• 23°C'de üzerinde yürünebilir: yaklaşık 
16 saat sonra 

• 23°C'de nihai dayanım: 7 gün sonra 

• 23°C'de 7 gün sonra Shore sertliği D: 
yaklaşık 84 

• Basınç dayanımı DIN EN ISO 604: 
yaklaşık 103MPa 

• Çekme mukavemeti DIN EN ISO 587: 
yaklaşık 58MPa 

• Kürleşme sonrası tekrar kaplanabilirlik: 
Evet 

• Tutarlılık: ince 

• Renk: açık / sarımsı 
 
İŞLEME: Yeraltı: kuru, tozsuz, sağlam ve 
kararlıdır, ayırıcı maddeler içermez. Uyumlu 
epoksi reçineler ile. VEBATEC EPOXI BAZ 
REÇİNE: Daha sert Reçine kabını doldurun 
ve uygun bir karıştırma aleti kullanın 
(Karıştırma aleti ile yavaş devirli matkap 
veya Bir karıştırma aleti ile elle iyice 
karıştırın, en az 3 dakika). karıştırıldıktan 
sonra kullanılması tavsiye edilir. Karışımı 
başka bir kaba boşaltın ve kısaca tekrar 
karıştırın. Ardından işlem yapın. 
 
VEBATEC EPOKSİ ESASLI DOLGU 
REÇİNE: Harcı tamir etmek için işlenirken 
veya tahta spatula veya pigmentlerle 
renklendirme istenilen dolgu maddeleri 
(örneğin kuvars kumu, dolgu maddeleri, 
odun unu, odun yongaları, pigmentler vb.) 
Reçine bileşeni karıştırıldı. Reçineyi, reçine 
için yeterince büyük bir kaba boşaltın. tüm 
bileşenlerin alımı yeterince büyüktür. En 
Malzemeleri istenilen kıvama gelene kadar 
karıştırın ve eşit, homojen bir kütle var. Için 
işlenmiş nihai karışım çok kuru olmamalıdır, 
iyi bir yapışkan kıvama sahip olun. Sadece 
ulaştıktan sonra İstenilen kıvam ve tüm  
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bileşenlerin eklenmesi Sertleştirici ekleyin ve 
karıştırın. iyi bir not var karıştırılmasını 
sağlamak. yetersiz bir Karıştırma, kürleme 
sorunlarına yol açar. tavsiye eder 
karıştırıldıktan sonra karışım başka bir 
karışıma dönüşür. Kabı boşaltın ve kısaca 
tekrar karıştırın. Ardından işlem yapın. Dolgu 
maddeleri karıştırıldığında bir 
Topaklanmadan kaçının (özellikle 
pigmentlerle). Epoksi pigment pastalar veya 
VEBATEC ile renklendirme pigment tozu. 
Pigmentlerin ağırlıkça %5'i renklendirme 
gerekli. 
 
TEMEL: Daha yüksek ortam sıcaklıkları ve 
İşleme sıcaklıkları kimyasalı hızlandırır 
Reaksiyonlar, örneğin kürlenme süreci. 
Düşük Sıcaklıklar kimyasal reaksiyonları 
geciktirir. Altında Tamamen reaksiyona giren 
malzeme UV radyasyonuna maruz kalabilir 
rengi değiştir (sarımsıdan kehribara) ama ne 
teknik parametreler üzerinde hiçbir etkisi 
yoktur. 
 
DEPOLAMA: 12 ay, +5°C ile +25°C arasında 
 açılmamış orijinal ambalajı. Isıdan koruyun. 
 
TESLİMAT ŞEKLİ: 2 bileşenli konteyner 
 
Koruyucu önlemler: Epoksi reçineleri 
işlerken ve sertleştiriciler kimyasalları 
işlerken kullanılanlardır. olağan önlemler ve 
uygulanabilir önlemler resmi çalışma ve 
çevre koruma yönetmelikleri Not. Cildin 
korunmasına ve seçimine özellikle dikkat 
edilir. uygun koruyucu eldivenler. 
 
NOT: Uygulama-teknik önerilerimiz, bilgimiz 
dahilinde tecrübelerimize dayandırdığımız 
bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir 
anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek 
yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, herkes yapamaz olası malzeme 
kombinasyonları ve yapıcı koşullar kontrol 
edilir. bu nedenle kendimize soruyoruz 
Ürünler, amaçlanan amaca uygunlukları için 
kullanım amacı kendi sorumluluğunuzdadır 
Kontrol. 
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