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Teknik Bilgi Föyü 

 

BAYCOFLOOR-EP2375   
Novalak Epoksi Kaplama 

 

 

Tanım: 

BAYCOFLOOR-EP2375 novalak epoksi reçine esaslı, 
iki bileĢenli, solventli, alifatik poliamin sertleĢtirici ile 
kürlenen bir son kat kaplama malzemesidir.  

 

Uygulama Alanları: 

BAYCOFLOOR-EP2375 

 Yüksek kimyasal dayanım istenilen beton ve çelik 
depolama tankları iç yüzeylerinde, 

 AĢındırıcı kimyasal kullanımının olduğu üretim, 
depolama tesisleri zeminlerinde, 

 Ham petrol tankları (90ºC ye kadar), akaryakıt 
ürünleri ve solvent depolama tanklarının iç 
kaplamalarında, 

 ĠĢletme suyu (95ºC ye kadar) depolama tanklarının 
iç kaplamalarında  
son kat kaplama olarak kullanılır. 

 

Özellikler/Avantajlar: 

 Örtme gücü mükemmeldir. 
 Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. 

 YapıĢması, mekanik direnci, suya, kimyasallara ve 
solventlere dayanımı mükemmeldir. 

 Çelik ve beton yüzeyler üzerine tatbik edilebilir. 

 

Teknik Özellikler: 

Esası:                           iki bileĢenli novalak  
                                   epoksi reçine  
Yoğunluk:                    ~1,45 g/cm3 +20°C de  
KarıĢım oranı:              7:1 (A:B - ağırlıkça) 
Katı madde oranı:        % 75 ±1 (hacimce) 
KarıĢımın kap ömrü:     3-4 saat +25°C de 
Isı dayanımı:                170 °C  

Ambalaj: 

25 kg set (A ve B bileĢenleri oranlanmıĢ Ģekilde) 

Raf Ömrü ve Stoklama:  

AçılmamıĢ orijinal kaplarında +10°C üzeri serin ve kuru 
ortamda 12 ay süreyle saklanabilir. 
 
 

Malzemenin Hazırlanması:  
BAYCOFLOOR-EP2375 tüketilecek miktar kadar 
belirtilen karıĢım oranında hazırlanmalıdır. Homojen 
bir karıĢımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 
15°C den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileĢen 
kendi içinde mekanik bir karıĢtırıcı ile karıĢtırılmalı, 
karıĢım oranına dikkat edilerek, sertleĢtirici (B bileĢeni) 
ilave edilmelidir. A ve B bileĢenleri homojen oluncaya 
kadar, en az 3 dk mekanik bir karıĢtırıcı ile 
karıĢtırılmalıdır.  
 

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama:  
Uygulama yapılacak yüzeyler; temiz, kuru ve tüm 
kirliliklerden arındırılmıĢ olmalıdır. 
BAYCOFLOOR-EP2375 havasız püskürtme yöntemi 
veya rulo ile uygulanır. Kestirme uygulamaları ve 
ulaĢılması zor alanlar için kıl tutma özelliği yüksek 
fırçalar önerilir. 
 
Beton yüzeyler: 
Yüzey sert ve pürüzlü, tekdüze bir yüzey elde edinceye 
kadar aĢındırıcı raspa, mümkün değil ise diğer 
mekanik yöntemler ile veya asit muamelesi ile 
hazırlanmalı, basınçlı tatlı su ile temizlenmelidir. Yüzeye 
en az bir kat BAYCOFLOOR-EP1260 epoksi astar 
uygulanmalıdır. Uygulama öncesi yüzeyin temiz ve kuru 
olmasına dikkat edilmelidir. 
 
Yeni metal yüzeyler: 
Metal yüzeydeki yağ ve gres, solvent, deterjan veya 
buhar yardımıyla temizlenmeli, tuz ve diğer kirlilikler 
yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir. Temizlik 
sonrasında ISO 8501 standardına göre en az Sa 2½ 
seviyesinde raspalama yapılması tavsiye edilir. 
Uygulama Ģartları ve ortam koĢullarına bağlı olarak 
ISO 8501 standardına göre St2 - St3 seviyesinde 
mekanik temizlik yapılabilir. Raspalanan yüzeylere, 
ortam koĢullarına bağlı olarak, en fazla 5 saat içinde 
uygulama yapılmalıdır. 
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Eski boyalı yüzeyler: 
Yağ, kir ve gres uygun bir deterjan ile temizlenmeli; tuz 
ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı tatlı su ile 
yıkanmalıdır. Eski boyalı sağlam yüzeyler yapıĢmanın 
sağlanması amacıyla hafifçe aĢındırılmalıdır. DökülmüĢ 
ve yıpranmıĢ yüzeyler, sağlam boyalı kısımlara kadar 
ISO 8501 standardına göre St2 - St3 seviyesinde 
mekanik olarak temizlenmeli, imkan var ise minimum 
Sa 2, tercihen Sa 2½ seviyesinde aĢındırıcı raspa 
yapılmalıdır. 
Üzerine iyi yapıĢmanın sağlanabileceği yüzeyi elde 
etmek için aĢındırıcı raspaya alternatif olarak su jeti 
uygulanabilir. Su jetinden sonra pürüzlü yüzeye sahip 
sağlam boya katı görülmelidir. 
 

Alet Temizliği:    

Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra selülozik 
tiner ile temizlenmelidir. 

 

Önemli Uyarılar: 

 BAYCOFLOOR-EP2375 yeterli ön reaksiyon 
zamanı beklenmeden düĢük sıcaklıklarda 
uygulanması veya uygulanmıĢ boyanın kuruması 
sırasında yağmur veya çiğlenmeye maruz kalması 
durumunda tüm epoksi sistemlerden beklendiği gibi 
beyazlaĢma, benek gibi oluĢumlara yol açan 
sertleĢtirici sızması meydana gelebilir. Ayrıca UV 
ıĢınlarına sürekli maruz kaldıklarında tebeĢirlenmeye 
ve renk değiĢtirmeye meyillidirler. 

 Katlar arası uygulamada maksimum süre geçilirse 
yüzey pürüzlendirilmeli, yüzey uzun süre kirli 
ortamda bırakılmıĢ ise, yüksek basınçlı tatlı su ile 
yıkanarak kuruması beklenmelidir. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri: 

 Ürünün uygulanması sırasında, sertifikalı toz veya 
buhar maskeleri ve koruyucu eldivenler 
kullanılmalıdır. 

 Tercihen doğal liflerden üretilmiĢ koruyucu iĢ 
elbiseleri kullanılmalıdır.  

 Gözleri ortamdan tam olarak izole eden güvenlik 
gözlükleri kullanılmalıdır. 

 Uygulamanın yapıldığı ortamlar, iyi havalandırılmıĢ 
alanlar olmalıdır. Bu alanlara, yangın ve 
parlamalara sebebiyet verebilecek hiçbir kıvılcım 
kaynağı sokulmamalıdır. Yangın ve parlama 
risklerine karĢı gerekli tüm önlemler alınmalı, 
uygulama alanında kimyasal yangına müdahalede 
kullanıma uygun yangın tüpleri hazır 
bulundurulmalıdır. 

 Uygulama yapılan yerler, diğer farklı imalatların 
yapıldığı firma alanlarından ayrılmıĢ olmalı, 
kumlama ve taĢlamadan kaynaklanan toz ve 
kıvılcımlara maruz kalmamalıdır.  

 Ürüne ait Güvenlik Bilgi Föyüne baĢvurularak 
belirtilen ilave önlemler mutlaka alınmalıdır. 

 


