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                               LOXEAL  EPOSTIK 
 
Epoksi bazlı plastik macun, hızlı veya acil bakım ve onarım için dizayn edilmiştir. Otomotiv 
veya denizcilik alanında, borulardaki, tanklardaki, valflardaki sızıntıyı sökmeden 
durdurmak için, sıhhi tesisatlarda ve kurulumlardaki çatlakları doldurmak ve yapıştırmak 
için ideal. Metal, seramik, taş, beton, ahşap, FRP ve bazı katı plastikler gibi bir çok 
malzemeyi yapıştırır. Kullanımı kolaydır, manüel olarak karıştırılıp kullanılabilir (cildi 
korumak için PVC, PE, veya Nitril eldiven takın). Oda sıcaklığında kurur, 3-4 saatte 
kullanılabilir hale gelir, su altında 24-48 saatte kurur. UV ışığına mükemmel direnç 
gösterir ve solventlere karşı orta direnci vardır (ilk önce test edilmelidir).  

  

FİZİKSEL ÖZELLİKLER 
 

 Bileşim      

 Parça A    : Epoksi reçine ve mineral dolgular 

 Parça B    : Merkaptan ve mineral dolgular 

 Renk     : Beyaz ve gri, karışınca homojen beyaz 

 Parça A Özgül Ağırlık (g/ml)  : 1,20 – 1,40 

 Parça B Özgül Ağırlık (g/ml)  : 1,75 – 1,95 

 Kıvam     : Plastik macun 

 Raf Ömrü    : Orijinal paketinde +5º / +20ºC’ de 1 sene 

 

POLİMERİZASYON ÖZELLİKLERİ 
 

 Çalışma Zamanı +20ºC’ de   : 5 – 7 dk 

 Standart Sabitlenme Zamanı   : 15 dk. 

 Sualtında Sabitlenme Zamanı  : 20 dk  

 Kesme Mukavemeti (ASTM D-1002) : 4 – 6 N/mm² 

 Yükleme Mukavemeti(ASTM D-695) : 43 – 84 N/mm² 

 Sertlik Shore D (ASTM D 2240)  : 75 – 85 

 Fire      : < 1% 

 Sıcaklık mukavemeti    : 150 ºC, 200 ºC’ de zirve 

 Çalışma Sıcaklık Aralığı   : -5, +60 ºC 
 

KULLANIM ALANLARI 
 

 Metaller ve ahşap 

 Borular, yüzme havuzları, elektrik bağlantıları, yakıt tankları, konteynırlar 

 Gövde/ Teknedeki ve botların cam fiber güvertesindeki oyuk, oluk ve deliklerde 

 Sualtı onarımlarında 
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KULLANIM TALİMATI 
 
Parçaları temizleyip, yağlardan arındırıp, pürüzlendirin. Tek bir renk elde edene kadar 
yeterli miktarda ürünü karıştırın. 2-3 dakika uygulayın, fazla kısmı alın ve yüzeyi elle veya 
aletle düzleştirin.  
Basınç altında boruları ve parçaları onarmak için, ahşap veya metal tıkaç ile birkaç dakika 
yapışan yere güç uygulayın. Kurumuş ürün gözenekli cilalanabilir, zımparalanabilir, diş 
açılabilir, kum püskürtme makinesiyle temizlenebilir ve boyanabilir.  
 

SAKLAMA  

 
20°C’ yi geçmeyen oda sıcaklığında serin ve kuru bir ortamda tutun, güneş ışığından uzak 
tutun. Uygulama, saklama ve muhafaza hakkında daha fazla bilgi için Loxeal Teknik 
servisiyle temasa geçin. 
 

 

GÜVENLİK 
 
Malzeme Güvenlik Data Sheet’ ini inceleyin. 
 

NOT 

 
Buradaki bilgiler, Loxeal laboratuarlarında elde edilmiştir, sadece bilgi amaçlıdır. Loxeal’ in 
kontrolü altında olmayan metotlardan dolayı, elde edilen sonuçların sorumluluğunu Loxeal 
üstüne alamaz. Buradaki ürünün, kullanıcının amacına uygunluğunu belirlemek 
kullanıcının sorumluluğundadır. Loxeal, satıştan ve kullanımdan doğan, ticarete uygunluk 
veya belirli amaca uyum garantisi dahil, ifade veya ima edilen bütün garantileri 
onaylamaz. Loxeal, maddi dahil hiçbir zararın sorumluluğunu kabul etmez.  

 
 

 


