
1. Tanımı (Product Descrip�on) 
Solventsiz epoksi esaslı beton ve doğal yüzey astarı
Bearpox Primer ES -10; modifiye epoksi reçine ve sertleş�ricisinden oluşan 2 bileşenli bir ürün sistemidir. Kürlenmiş beton, 
mozaik, seramik, metal gibi çeşitli yüzeylere zemin kaplama malzemesinin kuvvetli bir şekilde yapışmasını sağlamak amacıyla 
kullanılır. Çok düşük viskozitesi sayesinde beton, mozaik, mermer gibi yüzeylere rahatça penetre olarak kürlenir ve yüzeyi 
emprenye ederek sızdırmaz sağlam bir film oluşturur. Yüksek solid miktarı sayesinde zemin hazırlığında ekonomik bir çözüm 
sağlar. Üzerine uygulanacak diğer katların yüzeyde emilerek incelmesini engeller.

2. Teknik Özellikleri (Technical proper�es)
Yoğunluk : 1.1 g/cm3
Pot life : 45 dakika
Ka� madde oranı (ağırlılça) : %100
Mekanik kürlenme süresi: 24 saat (22ºC)
Tam performans süresi: 7 gün (22ºC)

3. Kullanım alanları (Applica�on Areas)
Otomobil Servisleri ve Otoparklar Depo ve Antrepolar Teks�l Atölyeleri ve Fabrikaları Makina İmalat ve Montaj, Elektronik Eşya, 
Otomobil, Gıda ve Kağıt Fabrikaları Uçak ve Helikopter hangarları HastanelerBilgisayar Odaları Şişeleme ve Dolum Tesisleri 
Petrokimya Tesisleri Entegre Et Tesisleri Laboratuarlar İlaç Fabrikaları Stüdyolar

4. Uygulama Şekli (Applica�ons Details)
Uygulama yapılacak ortam sıcaklığının 10ºC ile 35ºC arasında olması gerekmektedir. Uygulama yapılacak yüzeyin kuru ve tozsuz 
olmasına, tüm çatlak yarık ve boşlukların Bearpox epoksi macunları ile doldurulmuş olmasına dikkat edilmelidir. Set olarak temin 
edilen miktarda sertleş�rici B bileşeni A bileşeni içine ka�larak düşük devirli bir mikser yardımıyla en az iki dakika karış�rılır. 
Yaklaşık iki dakika kadar sonra karışım yüzeye rulo veya �rça yardımıyla dağı�lır.

5. Paketleme (Packaging) 
Bearpox Primer ES -10,  1 kg A ve 500 gr B : 1,5 kg ve 10 kg A + 5 kg B : 15 kg
bileşenlerini içeren pake�en oluşmaktadır. 

6. Saklama koşulları (Storage condi�ons) 
5ºC ile 30ºC arasında 12 ay süreyle saklanabilir. Depolanan bölge kuru olmalı ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

7. Önemli notlar (Important No�ces)Yüzey Hazırlama
Uygulama yapılacak tüm alan incelenerek çatlak ve gevşek betonlu kısımları saptanmalıdır. Yeni dökülen beton en az 28 gün 
beklenmelidir. Uygulama yapılacak zeminde rutubet olmamalıdır (10 mm’ye kadar <%6). Ortam şartlarına uygun yöntemler ile 
yüzey gevşek beton parçacıklarından, çimento şerbe�nden, yağ ve benzeri kirlerden arındırılarak kaplamaya hazır hale 
ge�rilmelidir.


