
 

Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz teknik bilgiler, iyi niyetlerle verilmiştir. Ürünlerimizle ilgili mevcut bilgi ve deneyim seviyemizi yansıtmaktadır. Ürünlerimizi kullanırken söz konusu ürün veya uygulama teknolojisinin, özel 
gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak amacıyla her bir kullanım durumu için ayrı olarak detaylı amaca yönelik ve yetkin bir inceleme yapılması gerekmektedir. Sorumluluğumuz, yalnızca ürünlerimizin 
hatasız olması yönündedir. Bu nedenle ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluk ve yükümlülük kapsamınızda yer almaktadır. Biz Genel Satış ve Teslimat Şartlarımız kapsamında tutarlı kaliteye sahip ürünler temin 
edeceğiz. Kullanıcılar, yerel kanunlara uymak ve gerekli resmi izinleri almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni baskısı, önceki teknik bilgilere göre üstünlüğe sahiptir ve önceki bilgiler geçersiz sayılmaktadır. Bu nedenle, daima 
geçerli kullanım koduna sahip belgeyi elinizde bulundurmanız gerekmektedir. 

 

 

 FLOOR EPOXY W 
 

Solventsiz Üstün Mekanik Dayanımlı Epoksi Kaplama 

 

 

 
Teknik Veriler  
 

Komponent Sayısı 2 

Parlaklık  Parlak 

Yoğunluk   1,50–1,70 gr/cm³ TS EN ISO 2811–1 

Viskozite 700-1400 mPas 

Katı Madde Karışım (%) 
Ağırlıkça 100     
Hacimce 100 

Uygulama Tineri  İnceltilmez 

Karışım Oranı Ağırlıkça :A/B:  85/15 

Karışım Ömrü 30–40 dak. /23˚C,200 g. (DIN 16945) 

Uygulama Şekli  Fırça, Rulo, Havasız Püskürtme 

Sarfiyat 400 gr
 
/m² (225–250  µ kuru film kalınlığı) 

Kuruma Süresi 

Toz Kuruma  60–90 dk.   23°C TS 4317 
Dokunma Kuruması  5–7 saat 23°C TS 4317 
Montaj Kuruması                 24 saat 23°C   TS 4317 
Tam Kuruma  7 gün 23°C TS 4317 

 

 
 
 

 

Ürün Tanımı 
Solventsiz Epoksi Boya, iki komponentli epoksi kaplamadır. 
Yüksek yüzey sertliği, su ve kimyasal direnci, yüksek mekanik 
direnci, kolay temizlenebilmesi belirgin özellikleridir. 

 
 
Kullanım Yerleri 
 Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak 
hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, su tankları, gıda 
sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift 
ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda metal veya beton 
üzerine sonkat olarak uygulanır. 

 

Ambalaj Şekli  
20 kg’lık bir takım BILIZO® FLOOR EPOXY W; 17 kg A ve 3 kg B 
şeklinde teneke kovalarda sunulmaktadır. 
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KİMYASAL DAYANIM TABLOSU 
 
KİMYASAL MADDE                DAYANIM 
 
Sülfirik Asit (H2SO4) %10                   3_2 
Sülfirik Asit (H2SO4) %20                   3_2 
Hidroklorik Asit (HCL) %10                   3_2 
Hidroklorik Asit (HCL) %20                   3_2 
Nitrik Asit (HNO3) %10                     3 
Asetik Asit (CH3COOH) %10                   2 
Ksilen                                                    2 
Etil Alkol                                                    2 
Solvent Nafta                                    3 
Sodyum Hidroksit (NaOH) %20                   3 
Konsantre meyve şurubu               Lekelenme 
Matbaa mürekkepleri               Lekelenme 
 
3- Çok Dayanıklı 
2- Dayanıklı 
1- Dayanıksız 
_   Eğilim 

 
MEKANİK DAYANIM 

Aşınma Direnci(Taber)                                        115 mg 1000 devir                    EN 1504-2 
Çekip koparma yoluyla yapışma dayanımı         >2,0(1,5)b                                EN 1504-2 
Çarpmaya Direnç deneyi                                    Sınıf III                                         EN 1504-2 
Kapilar su emme ve su geçirgenliği                   <0,1 kg\m². h0,5                      EN 1504-2 
Shore D                         75±5                                    ASTM D 2240, DIN 53505 
Basınç Dayanımı (N/mm²)                         55 ~ 57                           DIN 53504 TS 1967 

 
 
Uygulama 
Beton yüzeylerde toz ve gevşek dokular tamamen temizlenmelidir. Hazırlanan beton yüzey BILIZO

®
 MACRO PRIMER astar ile 

uygulama talimatları dikkate alınarak astarlanmalıdır. Varsa yüzeydeki çatlak ve çukurlar epoksi macun kullanılarak tamir 
edilmelidir. Astarlı yüzey BILIZO

®
 FLOOR EPOXY W son kat ile uygulama talimatları dikkate alınarak yaklaşık 250-300µ kuru film 

olacak şekilde fırça rulo veya airless pistole ile tatbik edilir. 
 
 

Saklama Koşulları 
Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma 
tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal 
yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15–25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf 
ömrü vardır. 
 
 

Güvenlik Bilgileri 
Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslararası standartlara 
(EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) 
belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven gibi 
koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz. 
 

 

 

 


