EKOPIPE 900
SOLVENTSİZ EPOKSİ BOYA

ÜRÜN TANIMI
Çift komponentli, solvent içermeyen, reaksiyon kurumalı, epoksi esaslı
bir kaplama malzemesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Renk
İnceltici
Yoğunluğu (g/ml)
Katı Madde (%w/w)
Karışım Oranı (Ağırlıkça)

:
:
:
:
:
:

Parlak (düz)
Kırmızı
EKS Epoksi Tiner
1,27 ± 0.05g/cm³ ( 20ºC)
% 100
A Komp. 2 birim
B Komp. 1 birim

Uygulama Yöntemi
Karışım Ömrü ( 20ºC)
Tam Kürlenme (gün/20 ºC

: Havasız Sprey, Tabanca, Fırça, Rulo
: 1 saat

KURUMA BİLGİLERİ
20ºC

Toz Tutma
8 saat

Dokunma
12 saat

Sertleşme
15-24saat de başlar

SARFİYAT
Yaş Film Kalınlığı
(µ)
200

Kuru Film Kalınlığı
(µ)
200

Sarfiyat (firesiz)
± 10 (gr/m²)
255

UYGULAMA ALANLARI ve ÖZELLİKLERİ
WRAS tarafından sertifikalandırılmış olup özellikle içme suyu sistemlerinin iç kısımlarında ve yiyecek içecek maddelerinin muhafaza edildiği
yerlerde kullanılır. Çok iyi kimyasal direnç, su direnci ve mükemmel
mekanik mukavemet kazandırır. Çok iyi yapışma gücü vardır. Aşınma ve
sürtünmeye, deniz suyuna, mineral yağlara ve birçok kimyasal maddelere karşı yüksek direnci bulunur. Metal ve beton satıhlar üzerine de
tatbik edilir. Benzil Alkol ihtiva etmez.

KULLANIM ŞEKLİ

EKOPIPE 900, kullanılmadan evvel, önce ayrı ayrı sonra bir arada
iyice karıştırılır. Daha sonra kendi sertleştiricisi ile homojen bir karışım
yapılır. Yüzeylerin amaca uygun korunabilmesi için kaplamanın satıha
çok iyi yapışması gerekir. Tam yapışmanın sağlanabilmesi için yüzey
hazırlığına önem verilmelidir.

İyi hazırlanmamış yüzeye yapılacak tatbikatın başarısı daha baştan
şüpheli duruma düşer. Metal, çelik ve demir yüzeyler uygun,
mekanik bir işlemle temizlenmelidir. Başarılı bir sonuç için sathın,
yağ, gres ve benzeri maddelerden tamamıyla arıtılması gerekir.
Solventler ile temizleme genellikle başarılı sonuç vermemektedir. En
emin yol, istenmeyen maddelerin bulunduğu yeri kazımak, kum yada
grit püskürtmek veya alev tutmaktır. Beton yüzeylerin tatbikata
hazırlanması gerekir. Betonun üzerindeki çimento lekeleri ve
serpintileri az dayanıklıdır. Bunların temizlenmesi gerekir. Eski
betonların mekanik sağlamlığı kontrol edilmelidir. Beton yüzeylere
tatbikat yapılmadan önce, eski boyaların temizlenmesine, betonun
kuru olmasına ve kimyevi reaksiyonunun bitmiş olmasına dikkat
edilmelidir. Metal yüzeylerin temizlenmesinde en iyi yöntem SA 2 ½
normlarına göre yapılan kumlamadır. Bu şekilde temizlenen yüzey
astarlama işlemine hazır hale getirilir. Astarlama, EKS Epoksi Astar ile
yapılmalıdır. Boya yapılırken katlar arasında mevsim şartlarına bağlı
olarak 8-10 saatlik ara verilmelidir. Ancak bu süre 48 saati
geçmemelidir. Eğer geçerse yüzey zımparalanmalı, boya katı daha
sonra uygulanmalıdır. Yüzeyin hazırlanması ve temizlenmesinden
sonra boyamaya geçilir.

AMBALAJ

İki varil EKOPIPE 900 A komponenti net 480 kg’dır.
Bir varil EKOPIPE 900 B komponenti sertleştirici net 240 kg’dır.
Bir kova EKOPIPE 900 A komponenti net 10 kg’dır.
Bir galon EKOPIPE 900 B komponenti sertleştirici net 5 kg’dır.

GÜVENLİK ve TEHLİKE UYARILARI

Tehlike Uyarıları:
R21/22: Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
Güvenlik Uyarıları:
S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza
ediniz.
S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S37/39: Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu
gözlük/maske kullanın.

* Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır.
Daha detaylı bilgi için Eks Kimya’ya başvurunuz. Rev. No:05/Rev.Tarihi: Mart 2013 www.ekskimya.com

EKOPIPE 900

SOLVENT FREE EPOXY TOPCOAT PAINT

Metal, steel and iron surfaces should be cleaned with a mechanical
process. Oil, grease and similar substances should be completely
removed from the surface in order to get the optimal results. Cleaning
with solvent does not generally provide a good cleaning. The best way
is to scratch the parts containing unwanted substances or exposing fires
TECHNICAL SPECIFICATION
to these parts. Concrete surfaces should be prepared for the
application as well. The cement stains on the concrete and siftings are
: Bright (plain)
Appearance
less resistant. These should be removed too. The mechanical
: Red
Color
endurance of old concrete surfaces should be controlled. Old paints
: EKS Epoxy Thinner
Thinner
should be cleaned, the concrete should be dried and chemical reaction
: 1,27 ± 0.05g/cm³ ( 20ºC)
Density (g/ml)
should be ended before application on the concrete surfaces. The best
:
%
100
Solid matter (%w/w)
method for the cleaning of the metal surfaces is the sandblast that is
: A comp.
2 units
Mixing ratio (by weight)
applied in accordance with SA 2 ½ norms. The surface cleaned with
B comp.
1 unit
this method shall be ready for the undercoating operation.
is applied with EKS Epoxy Primers. There should be 8-10
Application method
: Airless paint blaster, spray, brush, roller Undercoating
hours of intervals while painting depending upon the seasonal
Life span of mixture ( 20ºC)
: 1 hour
conditions. However this duration should not exceed 48 hours. If it
Completion of curing (day/20 ºC) : 7 days
does; the surface should be rubbed down and later the paint should be
applied. The painting operation shall be started following the
CURING INFORMATION
preparation and cleaning of the surface. Two components are mixed
with each other and prepared for the application.
Dust Collection
Touch
Hardening
coating process is carried out with paintbrush, roller or special
20ºC
8 hours
12 hours
Starts at 15-24th hours The
paint blaster. It should not be applied to dry surfaces at temperatures
lower than 5°C’.

GENERIC IDENTIFICATION

It is an epoxy based solvent free coating material with double component and reaction curing.

CONSUMPTION

Wet Film thickness
(µ)
200

Dry Film thickness
(µ)
200

Consumption
(without wastage)
± 10 (gr/m²)
255

FIELD OF APPLICATION AND SPECIFICATIONS

It has been certified by WRAS and used in the internal sections of
potable water systems as well as the places where food and beverages
are kept. It provides very good chemical resistance, water resistance
and perfect mechanical endurance and maintains a high resistance
against several chemical substances. It may also be applied over metal
and concrete surfaces. Does not contain benzyl alcohol.

USAGE

Before the usage, Ekopipe 900 is mixed initially separately later it is
mixed all together. Then, a homogenous mixture is made with its own
hardener agent. The coating should be adhered to the surface very
strictly within the aim of protecting the surfaces properly. Surface
preparation should be attributed special attention to provide the
complete adhesion. The achievement of an application to be made
over a surface that has not been properly prepared shall be suspicious
even in the beginning.

PACKAGING

Two barrels EKOPIPE 900
One barrel EKOPIPE 900

A component is net 480 kg
B component hardener is net 240 kg

One bucket EKOPIPE 900
One gallon EKOPIPE 900

A component is net 10 kg.
B component hardener is net 5 kg.

SECURITY AND RISK WARNINGS

Risk Warnings
R21/22: Harmful to health in case of contact with the skin or when
inhaled.
R36/38: Irritant for the eyes and skin
Risk Warnings
S2: Keep out of reach of children
S3/7: Keep the container in a cool place and close the cover firmly.
S24/25:.Avoid contact with eye and skin
S37/39: Wear proper protective gloves, protective glasses/mask
while working.

* The information regarding the products has been prepared in normal conditions on the basis of our laboratory experiments and studies. Our firm is
not liable for the operation carried out in improper application condition. Our firm reserved the right of altering this information. For more information,
contact with Eks Kimya. Rev. No:05/Revision Date: March 2013

