
Tanımı : Bearpox PIPE; modifiye epoksi reçine, ve sertleş�ricisinden oluşan 2 bileşenli 
solvent içermeyen bir son kat ürün sistemidir.İçme suyu boru içi kaplamaları, havuzlar, su 
depoları, tanklar gibi dikey yüzeylerde pistole  veya rulo uygulaması ile yüzeyde akmadan tek 
ka�a yaklaşık 1 mm kalınlık elde edilebilen özel amaçlı bir epoksi malzemedir. Yüzeyde 
portakal kabuğu görünümlü parlak bir sa�h oluşturur. A�k su borularında korozyonu engeller. 
Tıkanma ve korozyona dayalı iç ve dış daralama incelmeyi yok eder.

Yüzey Hazırlama : Uygulama yapılacak yüzey beton / metal / plas�k uygun yüzey traşlama işlemi yapılmalıdır.
Yağ kir ve tozdan arındırılmalıdır.

Ürün Kullanımı
Uygulama yapılacak ortam sıcaklığının 10ºC ile 35ºC arasında olması gerekmektedir. Uygulama yapılacak yüzeyin kuru ve tozsuz 
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. Karışım yüzeye  pistole (özel airless) veya rulo yardımıyla düzgün ve eşit yükseklikte uygulanır.

Takribi Sarfiyat
Boru içi, tank ve depolar için epoksi boya 1mm kalınlıkta katman için 1.3 kg karışım kullanılır. Sarfiyat miktarı yüzeyin gözenek 
durumuna göre değişebilir.

19kg A + 6kg B bileşenlerini içeren pake�en oluşmaktadır. Toplam set miktarı: 25 kg / 5ºC ile 30ºC arasında 
12 ay süreyle saklanabilir. Depolanan bölge kuru olmalı ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Este�k 
görünümün önemli olduğu yerlerde kimyasallara karşı dirençli, mekanik aşınma kuvve� yüksek bir tabaka 
oluşturur. Talep edilen RAL katalog renginde veya özel renklerde temin edilebilir. Yüzeye isteğe bağlı olarak 
düz parlak, portakal kabuğu desenli veya mat bir görünüm verilebilir.

Yoğunluk   : 1.40 g/cm3
Karışım Oranı (ağırlıkça)  : (10.50 / 3.25)
Pot life  : 45 dakika (22ºC, 200g)
Ka� madde oranı (ağırlılça)  : %100
Mekanik kürlenme süresi  : 24 saat (22ºC)
Tam performans süresi  : 7 gün (22º

%10 Sitrik Asit  : mükemmel   
Benzin  : mükemmel %5 
Ase�k asit  : iyi   
%10 Sülfürik asit  : çok iyi
%20 Fosforik asit  : çok iyi  
%20 Hidroklorik asit  : iyi

Kullanım Alanları : Boru içi ve dışı kaplamalar,  Su depoları, Havuzlar, Tanklar


