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GREPOX  MORTAR                                                                                                         

EPOKSİ ESASLI TAMİR VE MONTAJ HARCI     
 
                                              
Tanımı :  Epoksi esaslı, 2 bileşenli, solventsiz, yüksek darbe ve basınç mukavemetine sahip, aşınmaya karşı 

dirençli tamir ve montaj harcıdır. Endüstriyel zemin tamiratlarında, dilatasyon profili  montajında, ağır yük 

alanlarının zeminlerinin tamiratında.  

Yüzey  Hazırlığı :  Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, sağlam  olmalıdır. Toz, yağ, gres, boya gibi lekeler  

uygulama öncesi tamamen temizlenmelidir. Parlak beton yüzeyler  mekanik yöntemler ile 

pürüzlendirilmelidir. Emici yüzeylerde, uygulama öncesinde epoksi   esaslı  astar sürülmeli ve astar 

kurumadan tamir harcı uygulanmalıdır. 

Karışımın  Hazırlanması :  A ve B bileşenleri düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen kıvama gelene kadar 

karıştırılır.Hatalı karışımlarının  önüne geçmek için,karışım, temiz bir ambalaja aktarılarak kısa bir süre tekrar 

karıştırılmalıdır. 

Uygulama aletleri :   Mala, spatula veya benzerleri ile uygulanır. 

Sarfiyat   :  Her 1mm kalınlık için 2,00 kg / m2 

Ambalaj   :  12 kg set-24 kg set- 25 kg set 

Raf Ömrü ve Depolama  :  Kuru-güneş almayan  ortam ve oda sıcaklığında, orijinal ambalajında 12 ay. 

 Edilecek Hususlar :  +5 C nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Islak ve donmuş yüzeylere 

uygulama yapılmamalıdır. Negatif yönden su veya su buharı olabilecek  alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.  

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:  
Uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, 
bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, 
yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu na 
bakılmalıdır. 
 
Sorumluluk:  
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilere dayanmaktadır. GRADA Yapı Kimyasalları 
A.Ş.  sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler 
dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GRADA Yapı Kimyasalları A.Ş. 
sorumlu tutulamaz.        


