
ÜRÜN TANIMI
EKOTAR 902, katran  esaslı,  korozyon   önleyici,  çift  komponentli,  
reaksiyon kurumalı epoksi-poliamin esaslı bir son kat boyadır.                                                                                         
                                             

SARFİYAT
Yaş Film Kalınlığı

(µ)
130

Kuru Film Kalınlığı
(µ)
100

Sarfiyat (firesiz)
± 10 (gr/m²)

200

KURUMA  BİLGİLERİ
               Toz Tutma      Dokunma               Sertleşme
20ºC    15dk                          8 saat           24saat de başlar

UYGULAMA ALANLARI ve ÖZELLİKLERİ 
EKOTAR 902, deniz taşıtlarının sürekli veya sıklıkla deniz suyu ile 
temas eden çelik, profil veya sac bölümlerinde, deniz üstü iskele,  köprü 
ve liman tesislerinde,  ham petrol ve depolama tanklarında, atık su ve 
içme suyu borularının iç ve dış yüzeylerinde, barajlarda son kat olarak 
kullanılır. 

KULLANIM ŞEKLİ 
Malzeme kullanılmadan evvel önce ayrı ayrı sonra bir arada iyice 
karıştırılır. Daha sonra kendi sertleştiricisi ile homojen bir karışım 
yapılır. Gerekirse EKS Epoksi tinerle inceltilir.

Tatbikat yüzeyi dikkatle kir,  yağ ve gresten temizlenir. Gevşek eski 
boya  (daha önce boyanmış yüzeylerde)  temizlenir. Yüzeydeki pas 
ve çapaklar,  SA 2 ½  normlarına göre kumlama sureti ile temizle-
nir. Tatbikat fırça, rulo veya tabanca ile yapılır. Püskürtme ile 
yapılan tatbikatlarda maske kullanılmalıdır. Bilhassa küçük, kapalı 
yerlerde çok iyi havalandırma gerekir. 

EKOTAR 902, çeşitli sanayi tesislerinde her türlü çelik aksamı 
korozyona karşı koruyan,  iyi bir yapışma gösteren,  fiziki ve 
kimyevi direnci olan bir kaplama boyasıdır.
EKOTAR 902, asit ve alkalilere,  ham petrol ve deniz suyuna 
dayanıklı, aşınma ve darbeler mukavemeti yüksek film oluşturması 
üstün özellikleridir. TEKNİK ÖZELLİKLER 

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

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

:  Yarı parlak (düz)
:  Siyah
:  EKS Epoksi Tiner
:  1,54 ± 0.05g/cm³ ( 20ºC)
:  % 78 ± 2
:  A Komp. 4 birim
:  B Komp.1 birim
:  Havasız Sprey, Tabanca, Fırça, Rulo
:  12 saat
:  7 gün

EKOTAR 902  
COALTAR EPOKSİ BOYA

AMBALAJ 
Bir kova EKOTAR 902  A  komponenti net 20 kg’dır.  
Bir kova EKOTAR 902  B  komponenti sertleştirici net  5 kg’dır.

GÜVENLİK ve TEHLİKE UYARILARI
Xn : Sağlığa zararlıdır.
F    : Kolay alevlenebilir.
Tehlike Uyarıları:
R11, R20/21/22, R36/38
Güvenlik Uyarıları:
S2, S3/7/9, S16, S20/21, S24/25, S38

* 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



PRODUCT DEFINITION
EKOTAR 902, is a final paint of epoxy- polyamine basis, dries with 
reaction , anti corrosive based on coal-tar   .

CONSUMPTION
Wet Film Thickness

(µ)
130

Dry Film Thickness
(µ)
100

Consumption 
(without wastage

± 10 (gr/m²)
200

DRYING INFORMATION
              Dust keeping         Touch               Hardening
20ºC    15min                          8 hour           Begins at 24 hour

APPLICATION AREAS AND FEATURES 
EKOTAR 902, is used as final coat paint on steel, profile or sheet 
sections of maritime vehicles which are in continuous and/or frequent 
contact with water,on catwalks, bridges and port facilities, raw petro-
leum and storage tanks, inside and outside of waste water and drinking 
water pipings and dams.  

METHODE OF USAGE 
Matrials should be mixed thoroughly separately first then in 
mixture. Then a homogenous mixture is prepared with its own 
hardener. It can be thinned with EKS Epoxy Thinner, if needed..

Application surface should be carefully cleaned from dust, oil and 
grease. Former paint (previously painted surfaces) are cleaned. 
Burrs and rust is cleaned via sanding method according to   SA 2 ½  
norms. Application is carried with spray gun, roller or brush. Mask 
should be used when spray method is used. Ventilation should be 
made well especially in small, closed locations. 

EKOTAR 902, is a coating paint protecting all kinds of steel acces-
sories against corrosion, with good sticking performance having 
physical and chemical resistance. 
EKOTAR 902, has superior features with its high resistance film 
formation against acids and alkalis, raw petroleum and sea water as 
well as against wearing and pulses. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Appearance
Color
Thinner
Density (g/ml)
Dry substance (%w/w)
Mixture ratio (by Weight)

Application method
Mixture Life ( 20ºC)
Full curing (day/20 ºC)

:  Semi- bright (flat)
:  Black
:  EKS Epoxy Thinner
:  1,54 ± 0.05g/cm³ ( 20ºC)
:  % 78 ± 2
:  A Component.        4 units
   B Component.        1 unit
:  Air free Sprayer, Blaster, Brush, Roller
: 12 hours
: 7 day

PACKAGING
Bone bucket of EKOTAR 902  A  component is net 20 kg.  
One gallon EKOTAR 902  B  component hardener is net  5 kg.

SAFETY AND RISK WARNINGS
Xn : Harmful for health.
F   : Easily Flammable.
Danger Notices
R11, R20/21/22, R36/38
Safety Notices:
S2, S3/7/9, S16, S20/21, S24/25, S38

EKOTAR 902  
COAL TAR EPOXY PAINT 

* 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


