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Teknik Bilgi Föyü 

 

BAYCOFLOOR-EP3396                               
İki Bileşenli, Tekstürlü Epoksi Son Kat Kaplama Malzemesi 

    

 

Tanım: 
BAYCOFLOOR-EP3396 solventsiz, pigment içeren, 
portakal kabuğu desenli, epoksi reçine esaslı son kat 
kaplama malzemesidir.  

 

Uygulama Alanları: 

 Çimento esaslı endüstriyel yüzeylerde, 
 Üretim tesislerinde, depolarda ve paketleme 

alanlarında, 

 ÇamaĢırhanelerde, ticari mutfaklarda, yükleme 
rampalarında, 

 Hastanelerde, 
 Ġlaç, gıda, otomotiv, içecek sanayileri tesislerinde, 

 Bilgi iĢlem ve kontrol odalarında, 
 AlıĢveriĢ merkezlerinde, sergi ve fuar alanlarında, 

 Uçak bakım hangarlarında ve otoparklarda,  
son kat yüzey kaplaması olarak uygulanır.  
 

Özellikler/Avantajlar: 

 Kolay uygulanır, 
 Kimyasal ve mekanik dayanımı yüksektir, 

 AĢınma dayanımı yüksektir, 
 Kaydırma yapmaz. 
 

Teknik Özellikler: 

Esası:     2 bileĢenli epoksi reçine 
Standart renk:    RAL 7032 
Yoğunluk:    +20°C’de  
                                     1,55±0,01 gr/cm³ 
ĠĢleme süresi:  +23°C’ de 35 dakika 
Min. kür sıcaklığı:  +12°C 
KarıĢım oranı:  21,5 : 3,5 (ağırlık esastır)    
Üzerinde yürünebilme:  +23°C’de 12 saat sonra 
Tamamen sertleĢme:  +23°C’de 7 günde 
Uygulama sıcaklığı: +12-30°C  
 
 

 

 

 

 

 

 

Ambalaj: 

25 kg set (karıĢım oranları belirlenmiĢ) 
 

Depolama: 

BileĢenler karıĢtırılmadan ve orijinal kaplarında dondan 
10°C üstünde 18 ay süreyle saklanabilir. 
  

Yüzey Hazırlığı: 

Yüzeylerin tutunma özelliği iyi olmalıdır. Ayrıca yüzeyler 
kuru, tozsuz, oynak parçacıklardan arınmıĢ ve 
yapıĢmayı engelleyici bütün malzemelerden arındırılmıĢ 
olmalıdır. BAYCOFLOOR-EP3396 uygulanmadan 
önce yüzey bozuklukları düzeltilmelidir. Ayrıca beton 
aĢağıdaki standartları sağlamalıdır. 

 Beton kalitesi:  min. C20/25 

 ġap kalitesi:  min. EN 13813 CT-C25-F4 
 Yüzeyin yaĢı:             min. 28 gün 
 YapıĢma kuvveti: > 1,5 N/mm² 
 

Malzeme Hazırlığı: 

 A bileĢeni ve B bileĢeni önceden karıĢım oranları 
belirlenmiĢ ayrı ambalajlarda gelir. 

 B bileĢeni A bileĢeninin içerisine tümüyle boĢaltılır 
ve karıĢtırılır.  

 KarıĢtırma iĢlemi 300 devir/dakika hızında bir 
karıĢtırıcı ile yapılmalıdır. Bu iĢleme homojen bir 
karıĢım elde edilinceye kadar, yaklaĢık 3 dakika 
boyunca devam edilmelidir.  

 KarıĢım yapılan kap uygulamada kesinlikle 
kullanılmamalıdır.  

 KarıĢım baĢka bir kaba aktarılmalı, karıĢtırma 
iĢlemine biraz daha devam edilmeli ve ancak daha 
sonra karıĢım kullanılmalıdır.  

 KarıĢtırma iĢlemi sırasında en düĢük ortam sıcaklığı 
15ºC olmalıdır. 

 
Yüzey düzensizliklerinin tamir iĢlemi yoğun bir karıĢım 
ile yapılabilir. Bu uygulama, homojen olarak 
karıĢtırılmıĢ BAYCOFLOOR-EP1260 ile kuvars kumu 
karıĢtırılarak yüzey tamir macunu nitelikli malzeme elde 
edilip uygulanması yolu ile yapılır. 

  
2163 - CPR – 0249-1 
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Yüzey tamir macunu nitelikli malzemenin hazırlanması: 
BAYCOFLOOR-EP1260: 1,0 birim (ağırlık) 
Kuvars kumu:    1,0 birim (ağırlık)    

            (0,2-0,7 mm tane boyutunda) 
 

 Kuvars kumu daha homojen kıvamda hazırlanmıĢ 
BAYCOFLOOR-EP1260 malzemesinin içerisine 
eklenir.  Katı ve sıvı malzemelerin tamamen 
karıĢtırılmıĢ olması önemlidir. 

 

Uygulama Yöntemi: 

 Uygulama öncesinde yüzey BAYCOFLOOR-
EP1260/-EP1261 ile astarlanır. 

 Eğer yüzey düzgün değilse BAYCOFLOOR-
EP1260 içine 0,2-0,7 mm granül boyunda kuvars 
kumu katılarak uygulanabilir. (Detaylı bilgi için 
lütfen BAYCOFLOOR-EP1260 Teknik Bilgi 
Dokümanı’na bakınız.) 

 BAYCOFLOOR-EP3396  800 g/m² sarfiyat ile 
yüzeye uygulanır. Ġlk olarak malzeme mala ile 
yüzeye homojen olarak yayılır daha sonra tekstürlü 
rulo ile portakal kabuğu deseni verilir.  

 Kalıntı nemin > 4% olduğu durumlarda 
BAYCOFLOOR-EP1240, nem bariyeri epoksi astar 
malzemesi kullanılmalıdır. 

 BAYCOFLOOR-EP1260 veya -1240 
uygulandıktan sonra BAYCOFLOOR-EP3396 
uygulaması için en az 24 saat (20ºC sıcaklıkta) 
beklenmelidir. 

 

Alet Temizliği: 

Kullanımdan hemen sonra bütün aletler 
temizlenmelidir. 
 

Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri: 

Kürünü aldıktan sonra BAYCOFLOOR-EP3396 
zararsızdır. B bileĢeni korozif özellik gösterir. Ayrıntılı 
bilgi için MSDS belgesine bakınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Uyarılar: 

 Yüksek sıcaklıklar iĢlenebilme süresini kısaltır.  
DüĢük sıcaklıklarda iĢlenebilme ve kür süresi uzar. 
Ayrıca sarfiyat düĢük sıcaklıklarda artar. 

 Ġki kat arası aderans uygulama arasında yüzeyin 
kirlenmesinden ve maruz kaldığı nemden etkilenir. 

 Ġki katman arası bekleme süresi çok uzun olursa 
veya yüzey önceden sıvı bir reçine ile kaplıysa ve 
uzun bir süreden sonra tekrar kaplama 
yapılacaksa, yüzey iyice temizlenmeli, aĢındırılmalı 
ve boĢluksuz bir yüzey elde edilmelidir. Bir iĢlem 
yapmadan sadece tekrar kaplama yapılması yeterli 
değildir. 

 Uygulama yapıldıktan sonra malzeme nemden ve 
sudan 4-6 saat boyunca korunmalıdır. Rutubet ve 
nem renk solmasına ve düzensizliklere yol açar. Bu 
bozukluklar düzeltilmelidir. 

 Bu teknik dökümanda belirtilmeyen uygulamalar 
için üreticiye baĢvurulmalıdır. 

 
 


