
Epoksi Köşe Güçlendirme 
Ankraj Macunu

TANIM

Düşük viskoziteli, uygun dolgu malzemesi ile karıştırıldığında 

kendiliğinden yayılan, epoksi esaslı iki bileşenli güçlendirme 

malzemesi.

KULLANIM ALANLARI 

Köşe Seramik, beton ve şaplar üzerine, hafif ve orta trafiğe maruz 

endüstriyel zeminlerde, yükleme boşaltma alanlarında, tamirhane, 

garajlarda ve depolarda güçlendirme malzemesi olarak kullanılır. 

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama

Astarlama: Karışım hazırlanmadan önce yüzey tozdan ve hareketli 

parçalardan arındırılmalı ve iyice temizlenmelidir. Ayrıca yüzey 

düzgünlüğü ve tutunmanın (aderans) yüksek olması için Maxicoll 

Epoksi Astar ile bir kat astarlanmalıdır. 

Sarfiyat: (Yüzeye bağlı olarak) kendiliğinden yayılan malzeme oluşu 

nedeniyle akıtılır. Zemin hazırlamada en önemli işlemdir.

Kaplama: Maxicoll Epoksi güçlendirme (A+B) bileşenleri önce kendi 

içlerinde düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Daha sonra B 

bileşeni A bileşeninin içinde düşük devirli karıştırıcı ile 3-4 dakika 

karıştırılmalıdır. Karıştırma sırasında karışımın içinde daha fazla 

hava oluşmaması için, (düşük devirle karıştırılmalıdır) hazırlanan bu 

karışıma C bileşenini (Toz) maksimum 1/1 ölçü yani 2,5 kg karışıma, 

(1,5/2,5 kg) kuvars kum girilerek kendiliğinden yayılan kaplama 

malzemesi elde edilir. Kendiliğinden yayılan malzeme olduğundan 

dökülerek yayılır.

Teknik Özellikler: 

Tip : A Bileşeni Viskoz sıvı B Bileşeni Viskoz sıvı

   C Bileşeni Kuvars kum 

Yoğunluk : Maxicoll Epoksi Kaplama (A+B) = 1,35 kg/lt 

   Epoksi (A+B) + C komponenti (1:1) = 1,90 kg/lt 

Dayanımlar:

Maxicoll Epoksi Güçlendirme (A+B)1 ölçü + C 1 ölçü için;

Basınç 60 N/mm² (EN 196-1 28 günlük kür)

Eğilme 30 N/mm² (EN 196-1 28 günlük kür),

Aşınma 70 mg (DIN 53109 8 günlük kür)

Karışım Ömrü: + 20ºC’de 25 dakika Film kuruma süresi: 2-2,5 Saat 

20ºC 

Sarfiyat Kendiliğinden yayılan kaplama:

Maxicoll Epoksi Güçlendirme (A+B) + C (1:1) 1 mm kalınlık için 1,9 

kg/m²  

Rulo ile kaplama: Maxicoll Epoksi Güçlendirme (A+B) 300 gr/m²

Ambalaj: (A+B+C) 5 kg set

A komponent : 1,90 kg kova

B komponent : 0,60 kg kova

C komponent : 2,50 kg torba

Depolama ve Raf Ömrü: Kuru ve serin ortamda depolanmalıdır. 

Malzemeleri dondan koruyunuz. Doğru depolandığında ve açılmamış 

ambalajında 8 aydır .

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK Açık Sarı

YOĞUNLUĞU 1,1 kg/lt

KLOR İÇERİĞİ < % 0,1
UYGULANACAK ZEMİN 
SICAKLIĞI

+10°C  /  +35°C


