
Epoksi esaslı hızlı kür genel amaçlı yapış�rıcı

Bearpox Fx 100, iki komponentli epoksi esaslı, solventsiz bir yapış�rıcı malzemesidir. 
Sert ve yapış�rıcılık gücü yüksek olup  yapış�rma amaçlı kullanılabilir. Oda sıcaklığında 
kürlenir. 

FX - 100BBEARPOX
Indüstrielle Fussboden

Kullanım alanları 
Hızlı kuruma istenen yerlerde, yapış�rıcı ve dolgu amaçlı kullanılır.
10 derecenin al�nda kürlenmesini yapar.
Uygulama Şekli 
Yüzey kuru, temiz olmalı. Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, 
gres, toz bulunmamalıdır.
Bearpox Fx, iki komponentli olup A:B - 2:1 (ağırlık) oranlarında karış�rılarak 
kullanılır. İki komponentli epoksi sistemlerde tavsiye edilen karışım 
oranlarında A ve B komponentlerinin homojen karışımı maksimum 
performans açısından çok önemlidir. A komponen�nin içine B komponen� 
dökülür. En az 2 dakika karış�rılır.
Uygulama, A ve B komponentlerinin homojen olarak karış�ğından emin 
olunmasından hemen sonra uygulanacak yüzeye sürülür veya doldurulur.
İki komponentli epoksi sistemlerin uygulama koşulları ortam sıcaklığına çok 
bağlıdır.  Sıcaklığın ar�şı ile: -A ve B komponen�nin reaksiyonu hızlanır
-Hızlı kıvam kazanır ve bu yüzden 10 dakika içinde yapış�rılacak yüzeyler 
birleş�rilmelidir. Sıcaklığın Azalması İle: -A ve B komponentlerinin reaksiyonu 
yavaşlar. Karışım kullanım ömrü daha uzundur. Akışkanlık azalır. İki 
komponetli epoksi sistemlerde A komponen� ile B komponen� kimyasal 
reaksiyona girer ve ısı açığa çıkarak karışımın sıcaklığı artar. Karış�rılan 
miktarın ar�şı ile sıcaklık ar�şı daha yüksek ve hızlı olur. Özellikle sıcak 
günlerde uzun çalışma ve işleme zamanı elde etmek için küçük miktarlarda 
karışım hazırlanması önemlidir. 
 

Önemli notlar 
Bearpox Fx'i kesinlikle ıslak ve nemli yüzeylerde 
uygulamayınız. Etkili bir karış�rma için mekanik 
karış�rıcı kullanılması tavsiye edilir. İyi 
karışmayan malzeme tam kürlenemez.
Verilen karış�rma oranlarında ya tam ambalaj 
kullanın ya da terazide tartarak kullanınız.
Uygulamadan sonraki 24 saat su ile 
temasından koruyunuz.Paketleme 
 10 kg A komponent ve 5 kg B komponent
6. Saklama koşulları (Storage condi�ons)
Orijinal ambalajlarında 10-25ºC arasında kuru 
koşullarda muhafaza edilmeli. Direkt güneş 
ışığına maruz kalmamalı. Bu koşullarda raf 
ömrü 1 yıldır. 
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Karışım Oranı Ağırlıkça 2 : 1 

Katı madde oranı Ağırlıkça % 100 

Karışım kullanım süres� 
dak�ka @ 10ºC 
dak�ka @ 30ºC 

15 
5 

İlk kürlenme 
Tam kürlenme 

Dak�ks 
Gün 

30-60 
2 

 


