60120 KANEPOX SEALER-120

A Komponent: 60120 B Komponent: 0375

TANIM

Epoksi reçine esaslı, iki bileșenli, solvent içermeyen, modifiye poliamid sertleștirici ile kürlenen beton
astarıdır. Nemli betona dahi uygulanabilen, yüksek ıslatıcılıkta, düșük viskoziteli ve esnek yapısı ile beton
yüzeylerin korunmasında kullanılan bağlayıcı bileșenidir.

KULLANIM YERİ

t &QPLTJ NPSUBS  FQPLTJ TFMG MFWFMMJOH TDSFFE  FQPLTJ MBNJOBU WFZB FQPLTJQPMJàSFUBO TPOLBU CPZB HJCJ
kaplamalardan önce beton yüzeyi ıslatmak ve iyi bir yapıșma köprüsü sağlamak amacı ile beton astarı
olarak,
t4FWJZFEFOHFMFNF UBNJSEà[FMUNFIBSDIB[SMBONBTOEBCBĽMBZDPMBSBL
t&QPLTJNPSUBSIBSDIB[SMBONBTOEBCBĽMBZDPMBSBL
tČIUJZBÎEBIJMJOEFTJMJTLVNVJMFLBSřUSMBSBL CàZàLÎBUMBLMBSOUBNJSJřMFNJOEFLVMMBOMS

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Renk
İnceltici
Karıșım Oranı (Ağırlıkça)
Karıșımda;
Hacimce Katı Madde (%)
Yoğunluk (gr/ml)
Teorik Yayılma (gr/m²)
Alevlenme Noktası
VOC (Uçucu Organik Madde)
Uygulama Yöntemleri
Karıșım Ömrü (10ºC)
(20˚C)
(30˚C)

KURUMA BİLGİLERİ

: Șeffaf
: Renksiz
:
–
: 2 birim A komp.+ 1 kısım B komp.
: 100
: 1,0±0,10
: 150-400
: >100°C
: 0 gr/lt
: Havasız sprey, Rulo
: 60 dk
: 40 dk
: 30 dk

Dokunma Koruma

Sert Kuruma

Katlar Arası Bekleme Süreleri
Minimum

10°C

18 saat

36 saat

30 saat

15°C

10 saat

20 saat

16 saat

25°C

7 saat

14 saat

12 saat

35°C

5 saat

10 saat

7 saat

(150-400 gr/m²)

Kuruma değerleri, belirtilen kuru film kalınlığı ve %90 bağıl nemin altındaki değerler için geçerlidir.
Tam Kürlenme: 7 gün (20°C)
Not: Kuruma bilgileri referans olarak verilmiștir. Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresinin artacağı bilinmelidir.

AMBALAJ BİLGİLERİ

Bir takım 60120 KANEPOX SEALER-120 15 kg’dır.
Bir kova içinde net 10 kg KANEPOX SEALER-120 A komponent
Bir galon içinde net 5 kg KANEPOX HARDENER 0375 B komponent bulunmaktadır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamıș ambalajında malzemenin ömrü A ve B komponent
için 1 yıldır.

SAĞLIK / GÜVENLİK
BİLGİLERİ

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiș Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) uyunuz.

Not: Bu boya tamamen profesyonel kullanıcılar içindir.
KANAT BOYA ilk kullanımda eğitim ve sonrasında kontrol, iyileștirme-geliștirme amaçlı periyodik teknik servis ve raporlama hizmetini vermektedir.
Ürün Teknik Bülteni'nde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA Proje Grubu'na danıșınız.
Bu bilgiler normal șartlar altında laboratuvar deney ve araștırmalarına dayanarak hazırlanmıștır. Uygun olmayan koșullarda yapılan uygulamalardan firmamız
sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiștirilme hakkı firmamızca saklıdır.
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60120 KANEPOX SEALER-120
YÜZEY HAZIRLAMA
BİLGİLERİ

A Komponent: 60120 B Komponent: 0375

Uygulama yüzeyi sağlam olmalıdır. Tüm gevșek, oynak parçacıklar yağ ve boya artıklarından, çimento șerbetinden
arındırılmıș olmalıdır. Geniș kırıklar ve hatalar önceden tamir edilmelidir. Beton yüzeyinde bulunan çimento kabuğu ve
parlak șap, kumlama, çentme makinesi, elmas tamburlu silme makinesi, tahrikli tașlama gibi aletlerle temizlenip yüzey
pürüzlendirilmeli ve silinmelidir. Sanayi tipi elektrik süpürgesi ile yüzeyin tamamı tozdan arındırılmalıdır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

1) BETON YÜZEY ASTARI OLARAK UYGULAMA
İki bileșenli bir boya olup karıșım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen karıșım
oranında hazırlanmalıdır.

Karıșım Oranı (Ağırlıkça)

2 kısım A komp. + 1 kısım B komp.

Ortam Koșulları

t#FUPOVOCBTOÎEBZBONFOB[/NN¤ 
t#FUPOZà[FZJOJOSVUVCFUJÎFSJĽJSVUVCFUBSUULÎBLVSVNBTàSFTJV[BZBDBLUS 
t)BWBOOSÚMBUJGSVUVCFUJNBY 
t#FUPOVOZà[FZTDBLMĽNJO¡$ NBY¡$PMNBMES
Kaplama yapılacak toprak ile temas halindeki beton yüzeylerin önceden su ve su buharı kesici izolasyonları
yapılmıș olmalı, yeni betonlar uygulama yapılacak sertliği tamamlamıș olmalıdır. Uygulama sırasında
çiğlenme noktasına dikkat edilmelidir.

Karıșımın Hazırlanması

Homojen bir karıșımın elde edilebilmesi için boya sıcaklığının 15°C’den az olmamasına dikkat edilmelidir.
Karıșım oranına dikkat edilerek sertleștirici boyaya ilave edilmelidir. Mekanik karıștırıcı ile 3 dk. karıștırılarak
homojen bir karıșım hazırlanmalıdır.
Karıșımda Malzeme Sarfiyatı:
t&NQSFHOBTZPOBTUBSPMBSBL ,"/&1094&"-&3HSN¤
(Beton yüzeye bağlı olarak, daha iyi bir empregnasyon için Tiner 0680 ile %5 inceltilmesi tavsiye edilir)
t4FWJZFEFOHFMFNFIBSD

,"/&1094&"-&3HSN¤
0,1-0,3 mm kuvars
HSN¤

tNNFQPLTJNPSUBSIBSD ,"/&1094&"-&3 LHN¤



  NNLVWBST LHN¤



 NNLVWBST LHN¤

Boyanın Yüzeye Tatbiki

Uygulamaya hazır hale getirilen karıșım, rulo veya airless ile yüzey doyurulacak șekilde uygulanır. Kat üstü yeni kat
uygulama süresi en az 8 saat (20°C), en çok 4 gündür. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni kat uygulama süresi
içinde uygulanması çok önemlidir. Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklașık 7 günde ulașır.
2) MORTAR KAPLAMA OLARAK UYGULAMA
Solventsiz Astar Uygulaması
Uygulamaya hazır hale getirilen beton yüzeyler 60120 KANEPOX SEALER-120 ile iyice yedirilerek astarlanır.
Uygulama fırça, rulo veya airless ile yapılabilir.
&QPLTJBTUBSZBřJLFOà[FSJOF TBSmZBULHN¤PMBDBLřFLJMEF  NNUBOFJSJMJĽJOEFLJLVWBSTTFSQJMJS0SUBN
sıcaklığına bağlı olarak en erken 16, en geç 30 saat sonra yüzeydeki fazla kumlar süpürülür ve mortar harcı
uygulamasına geçilir.
t"TUBS,BSřNOO)B[SMBONBT"CJMFřFOJÚODFLFOEJBNCBMBKJÎJOEFCJSNFLBOJLLBSřUSDJMFLBSřUSMS #CJMFřFOJ
olan sertleștirici ilave edilir, 3 dakika boyunca karıșım homojen oluncaya kadar karıștırmaya devam edilir.
t,BSřN0SBO
"LPNQPOFOU ,"/&1094&"-&3 
LTN "ĽSMLÎB 
B komponent
(0375)
: 1 kısım (Ağırlıkça)
t&QPLTJ"TUBS4BSmZBU LHN¤EJS
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60120 KANEPOX SEALER-120

A Komponent: 60120 B Komponent: 0375

6-7 mm Epoksi Mortar Harcı Uygulaması
Astarlanan yüzeylere astar sertleșmeden epoksi mortar harcı serilerek tesviye edilir. Perdah makinesi ile
üst düzey perdahlanır. Mortar harcı sertleștikten sonra (min. 1 gün), 60120 KANEPOX SEALER-120 tatbik
edilerek doyurma ișlemi yapılır.
t.PSUBS)BSD,BSřNOO:BQMNBT"ĽSMLÎBLTN,"/&1094&"-&3 LTNLVWBST
kumu, yapılacak ișin büyüklüğüne göre uygun bir ekipmanda, örneğin inșaat harç makinesinde karıștırılır.
t,VWBST,VNVOVO:BQT



tNN.PSUBS)BSDJÎJO4BSmZBUMBS








t%PZVSNBJřMFNJJÎJO


  NNUBOFCPZVUV


0 , 6 - 2 mm tane boyutu
: %60
,"/&1094&"-&3
 LHN¤
  NN,VWBSTLVNV 
 LHN¤
 NN,VWBSTLVNV 
 LHN¤
,"/&1094&"-&3 LHN¤

Epoksi Mortar Sonkat Boya Uygulaması
Epoksi mortar harcı çelik mala veya uygun çek-pas ile yüzeye tatbik edilir. En erken 6 en geç 30 saat
sonra 19570 KANEPOX HYGIENIC solventsiz epoksi sonkat boya uygulanır. Yapılan uygulama yaklașık 3
gün sonra ilk sertleșmesini tamamladığında yaya trafiğine açılabilir, ancak ağır yük ve kimyasal etkilere
karșı en az 7 gün beklemek gerekir. Soğuk hava șartlarında bu süre uzayabilir.
t4POLBU#PZB,BSřNOO)B[SMBONBT
A bileșeni önce kendi ambalajı içinde bir mekanik karıștırıcı ile karıștırılır, B bileșeni olan sertleștirici ilave
edilir, 3 dakika boyunca karıșım homojen oluncaya kadar karıștırmaya devam edilir.
t,BSřN0SBO"LPNQPOFOU ,"/&109):(*&/*$ LTN "ĽSMLÎB 
B komponent (0362)
: 5 kısım (Ağırlıkça)
t4POLBU#PZB4BSmZBUČLJLBUJÎJO  LHN¤
Kaplama ișinin tamamlanmasını takiben derz kesimleri yapılarak, poliüretan veya epoksi esaslı derz dolgu
malzemesi ile doldurulmalıdır.
3) 1,5-2 mm AĞIR TRAFİK OLMAYAN YÜZEYLER İÇİN MULTILAYER KAPLAMA UYGULAMASI
(PÜRÜZLÜ YÜZEY)
Șeffaf Epoksi Emprenye Astar Uygulaması
Uygulamaya hazır hale getirilen beton yüzeyler 60120 KANEPOX SEALER-120 ile iyice yedirilerek
astarlanır. Uygulama fırça, rulo veya airless ile yapılabilir.
t"TUBS,BSřNOO)B[SMBONBT"CJMFřFOJÚODFLFOEJBNCBMBKJÎJOEFCJSNFLBOJLLBSřUSDJMFLBSřUSMS 
B bileșeni olan sertleștirici ilave edilir, 3 dakika boyunca karıșım homojen oluncaya kadar karıștırmaya
devam edilir.
t,BSřN0SBO
A komponent
(,"/&1094&"-&3)
B komponent
(0375)
t&QPLTJ"TUBS4BSmZBU LHN¤EJS

: 2 kısım (Ağırlıkça)
: 1 kısım (Ağırlıkça)

Multilayer Seviye Dengeleme Katı Uygulaması
&NQSFOZFBTUBSVZHVMBONřZà[FZMFSF TBBUTPOSBUFLLBUIBMJOEF LHN¤TBSGFEJMFDFLřFLJMEFÎFMJLNBMBJMF
seviye dengeleme harcı (kumlu astar) uygulaması yapılır. Uygulanan seviye dengeleme harcı yüzeyi yaș iken yüzeye
0,3-0,8 mmCPZVUVOEBLHN¤LVWBSTLVNVTFSQJMJS
t5FLNVMUJMBZFSLBUJÎJOTBSmZBUMBS

,"/&1094&"-&3
HSN¤
  NNLVWBSTLVNVHSN¤
  NNLVWBSTLVNVHSN¤
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60120 KANEPOX SEALER-120

A Komponent: 60120 B Komponent: 0375

24 saat sonra kurumasını tamamlayan seviye dengeleme harç yüzeyinde sonkat boya uygulaması öncesi așağıdaki
hazırlık ișlemleri yapılır.
t:à[FZLVNVGSÎBWFTàQàSHFJMFTàQàSàMàS
tČODFUBř ÎFMJLLB[ZDJMFLVNMBSUFTWJZFFEJMJS
t;NQBSBMBNBJMFZà[FZUBNEà[FMUJMJS"ODBLLVNMVHÚSàOUàLPSVONBMES
t'SÎBWFFMFLUSJLTàQàSHFTJJMFZà[FZUBNPMBSBLTàQàSàMàS
Renkli Multilayer Sonkat Boya Uygulaması
Renkli sonkat epoksi boya 61400 KANFLOOR TOPCOAT çelik mala ile tek katta uygulanır. Yüzey yaș iken rulo ile
yüzey düzeltilir. Multilayer kaplama yaklașık 3 gün sonra yaya trafiğine açılabilir.
t3FOLMJ4POLBU&QPLTJ#PZB,BSřNOO)B[SMBONBT
A bileșeni önce kendi ambalajı içinde bir mekanik karıștırıcı ile karıștırılır, B bileșeni olan sertleștirici ilave edilir, 3 dakika
boyunca karıșım homojen oluncaya kadar karıștırmaya devam edilir.
t,BSřN0SBO"LPNQPOFOU 61400 KANFLOOR TOPCOAT) : 7 kısım (Ağırlıkça)
B komponent (0341)
: 1 kısım (Ağırlıkça)
t3FOLMJ4PO,BU&QPLTJ#PZB4BSmZBUHSN¤
Kaplama ișinin tamamlanmasını takiben derz kesimleri yapılarak, poliüretan veya epoksi esaslı derz dolgu malzemesi ile
doldurulmalıdır.
4) 2,5-3 mm AĞIR TRAFİK OLAN YÜZEYLER İÇİN MULTILAYER KAPLAMA UYGULAMASI (PÜRÜZLÜ
YÜZEY)
Șeffaf Epoksi Emprenye Astar Uygulaması
Uygulamaya hazır hale getirilen beton yüzeyler 60120 KANEPOX SEALER-120 ile iyice yedirilerek astarlanır.
Uygulama fırça, rulo veya airless ile yapılabilir.
t"TUBS,BSřNOO)B[SMBONBT"CJMFřFOJÚODFLFOEJBNCBMBKJÎJOEFCJSNFLBOJLLBSřUSDJMFLBSřUSMS #CJMFřFOJPMBO
sertleștirici ilave edilir, 3 dakika boyunca karıșım homojen oluncaya kadar karıștırmaya devam edilir.
t,BSřN0SBO
"LPNQPOFOU ,"/&1094&"-&3 LTN "ĽSMLÎB 
B komponent (0375)
: 1 kısım (Ağırlıkça)
t&QPLTJ"TUBS4BSmZBU LHN¤’dir.
Multilayer Seviye Dengeleme Katı Uygulaması
Emprenye astar uygulanmıș yüzeylere, 24 saat sonra iki kat halinde seviye dengeleme harcı uygulaması yapılır.
1. Kat Seviye Dengeleme Katı Uygulaması:
 LHN¤TBSGFEJMFDFLřFLJMEFÎFMJLNBMBJMFLBUTFWJZFEFOHFMFNFIBSD LVNMVBTUBS VZHVMBNBTZBQMS6ZHVMBOBO
TFWJZFEFOHFMFNFIBSDZà[FZJZBřJLFOZà[FZF  NNCPZVUVOEBLHN¤LVWBSTLVNVTFSQJMJS
t.VMUJMBZFS,BUČÎJO4BSmZBUMBS
,"/&1094&"-&3HSN¤
  NNLVWBSTLVNVHSN¤
  NNLVWBSTLVNVHSN¤
24 saat sonra kurumasını tamamlayan 1. kat seviye dengeleme katı yüzeyinde 2. kat seviye dengeleme harcı (kumlu
astar) uygulaması öncesi așağıdaki hazırlık ișlemleri yapılır.
t:à[FZLVNVGSÎBWFTàQàSHFJMFTàQàSàMàS
tČODFUBř ÎFMJLLB[ZDJMFLVNMBSUFTWJZFFEJMJS
t'SÎBWFFMFLUSJLTàQàSHFTJJMFZà[FZUBNPMBSBLTàQàSàMàS
2. kat seviye dengeleme katı uygulaması:
 LHN¤ TBSG FEJMFDFL řFLJMEF ÎFMJL NBMB JMF  LBU TFWJZF EFOHFMFNF IBSD VZHVMBNBT ZBQMS 6ZHVMBOBO TFWJZF
EFOHFMFNFIBSD LVNMVBTUBS Zà[FZJZBřJLFOZà[FZF  NNCPZVUVOEBLHN¤LVWBSTLVNVTFSQJMJS
tNVMUJMBZFSLBUJÎJOTBSmZBUMBS
,"/&1094&"-&3HSN¤
  NNLVWBSTLVNVHSN¤
  NNLVWBSTLVNVHSN¤
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60120 KANEPOX SEALER-120

A Komponent: 60120 B Komponent: 0375

24 saat sonra kurumasını tamamlayan 2. kat seviye dengeleme katı yüzeyinde sonkat boya uygulaması öncesi
așağıdaki hazırlık ișlemleri yapılır:
t:à[FZLVNVGSÎBWFTàQàSHFJMFTàQàSàMàS
tČODFUBř ÎFMJLLB[ZDJMFLVNMBSUFTWJZFFEJMJS
t;NQBSBMBNBJMFZà[FZUBNEà[FMUJMJS"ODBLLVNMVHÚSàOUàLPSVONBMES
t'SÎBWFFMFLUSJLTàQàSHFTJJMFZà[FZUBNPMBSBLTàQàSàMàS
Renkli Multilayer Sonkat Boya Uygulaması
Renkli sonkat epoksi boya 61400 KANFLOOR TOPCOAT çelik mala ile tek kat uygulanır. Yüzey yaș iken rulo ile
yüzey düzeltilir. Multilayer kaplama yaklașık 3 gün sonra ilk sertleșmesini tamamladığında yaya trafiğine açılabilir, ancak
ağır yük ve kimyasal etkilere karșı en az 7 gün beklemek gerekir. Soğuk hava șartlarında bu süre uzayabilir.
t3FOLMJ4POLBU&QPLTJ#PZB,BSřNOO)B[SMBONBT
A bileșeni önce kendi ambalajı içinde bir mekanik karıștırıcı ile karıștırılır, B bileșeni olan sertleștirici ilave edilir, 3 dakika
boyunca karıșım homojen oluncaya kadar karıștırmaya devam edilir.
t,BSřN0SBO"LPNQPOFOU 61400 KANFLOOR TOPCOAT)
B komponent (0341)

: 7 kısım (Ağırlıkça)
: 1 kısım (Ağırlıkça)

t3FOLMJ4POLBU&QPLTJCPZBTBSmZBUHSN¤
Kaplama ișinin tamamlanmasını takiben derz kesimleri yapılarak, poliüretan veya epoksi esaslı derz dolgu malzemesi ile
doldurulmalıdır.

Ekipmanların Temizliği

Uygulama Önerileri

(Değerler 20ºC için tavsiye
niteliğindedir)

KANAT THINNER 0644

Uygulama Ekipmanı
İnceltme oranı maksimum
(ağırlıkça)

Havasız Sprey

Rulo

–

–

Basınç minimum (bar)

150

–

Nozzle (inch)

0,015-0,021

–

Kemalpașa O.S.B Mah. İzmir Ankara Yolu No:321 Kemalpașa - İzmir/TÜRKİYE Tel: 0 232 878 95 00 Faks: 0 232 878 95 95
info@kanatboya.com.tr www.kanatboya.com.tr
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