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EPOXY (FRG-2010)

TANIMI

Epoksi reaksiyon reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, kimyasallara 
karşı dayanıklı, seramik, mermer, granit, cam mozaik gibi 
malzemelerin yapıştırılmasında ve derzlenmesinde kullanılan derz 
dolgu ve yapıştırma malzemesidir. TS EN 12004-Yapıştırıcılar-Karo 
Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve 
gösteriş R2T sınıfına uygundur. R2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş 
reçine esaslı yapıştırıcısı. T = Kayma özelliği azaltılmış. TS EN 
13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk 
değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş RG sınıfına uygundur.
RG = Reaksiyon reçine esaslı karo derz dolgusu.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda, yatay ve dikey uygulamalarda
• Seramik, mermer, granit ve cam mozaik gibi malzemelerin derz 
uygulamalarında
• Alışveriş merkezlerinde, yoğun yaya trafiğine maruz kalan 
zeminlerde
• Mezbahalar, süt ürünleri gibi gıda üretim tesisleri, hastaneler, 
klinikler, laboratuarlar, garajlar, şarap ve bira üretim fabrikaları, 
• Yüzme havuzları ve termal havuzlarda
• Meşrubat ve meyve suyu üretim yerlerinde
• Et ve balık üretim tesislerinde
• İlaç, boya ve kağıt endüstrisinde
• Atık su arıtma tesislerinde
• Endüstriyel üretim tesislerinin tamamında

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Uygulama sıcaklığı +10°C/+20°C arasındadır. Uygun çalışma 
sıcaklığı elde edilmeden kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
• Epoksi esaslı malzemeler düşük sıcaklıklardaki depolamada 
daha yoğun (kıvam artışı) bir görünüm alır ve uygulama zorlaşır. 
Bu durumlarda hazırlanan karışım oda sıcaklığında bekletilmeli ve 
daha sonra uygulama yapılmalıdır.
• Malzemenin uygun uygulama sıcaklıklarında bile kap ömrü 
değişiklik gösterebilir. Epoksi esaslı malzemeler yüksek sıcaklılarda 
erken, düşük sıcaklıklarda geç kurur. Düşük sıcaklıklarda viskozite 
artışı meydana gelir ve tüketim artar.
• Epoksi harçları mutlaka mekanik karıştırıcılar ile karıştırılmalıdır. 

• Kurumaya başlayan harç içerisine kesinlikle su ya da yabancı malzeme 
ilave edilmemelidir.
• Epoksi yapıştırma harcı malanın düz tarafı ile yüzeye yayılır ve daha sonra 
taraklı kısmı ile taraklama yapılır.
• Uygulama yapacak kişilerin epoksi konusunda deneyimli ve tecrübeli 
olması gerekir.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Uygulama 
esnasında malzeme ambalaj üzerinde yazılı talimatlara uyulması gerekir. 
Daha detaylı koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formunu bakınız.
• Uygulama sonrası kullanılan tüm aletler vakit geçirilmeden ılık su 
ve deterjan ile temizlenmelidir. Malzeme alet ya da seramik üzerinde 
sertleşirse ancak mekanik yöntemlerle temizlenebilir. 

AVANTAJLARI

• Hem yapıştırıcı hem de derz olarak kullanılabilir.
• Mukavemeti ve aşınma dayanımı yüksektir.
• Özellikle asitlere, alkalilere ve yağlara karşı dayanıklıdır. 
• Ani sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.
• Küf, mantar ve bakteri oluşturmaz.
• Donma-çözünme mukavemeti yüksektir.
• 2-12 mm derz genişliği için kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yapıştırıcı uygulama öncesi;

Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı engelleyecek boya, 
kazınmış sıvalardan arındırılmış ve terazisinde olmalıdır. Yüzeyde kırık yada 
gevşek parçacıklar olmamalıdır.

Derz uygulama öncesi;

Uygulama öncesi derz boşluklarının arasında varsa talaş, toz, çimento 
artıkları vb. sert fırça ile temizlenmelidir. Derz uygulama öncesi kaplama 
malzemesinin altındaki yapıştırıcının yeterli sertliğe gelmesi beklenmelidir.


