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   Teknik Bilgi Föyü 

EMULFIX-B   
Aderans Arttırıcı ve Elastikiyet Sağlayıcı Çelik Boru Kaplama Katkısı 
 

 

Tanım: 
EMULFIX-B, stiren butadien esaslı bir kopolimer 

emülsiyondur. Özel olarak çimento bazlı ince 

tabaka harç kaplama malzemelerinde aderans 

arttırıcı ve elastikiyet sağlayıcı katkı malzemesi 

olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 
 

Uygulama Alanları: 

 Spiral çelik boruların çimento esaslı iç 

kaplama harcında  kullanılmak  için ideal  bir  

malzemedir. 

 Özellikle içme suyu hatlarında boru içlerine 

uygulanan beton kaplamalarda kullanılır. 

 

Özellikler/Avantajlar: 
 Harcın çelik yüzeye yapışma mukavemetini 

artırır. 

 Kaplama harcına boruların su ile yüklenmesi 

veya nakliyesi esnasında esneme durumuna 

mukavemet edecek elastikiyet sağlar. 

 Harcın 45 dak. boyunca (22 ºC de) 

işlenebilme özelliğini kaybetmemesini sağlar. 
 İçme suyu ile temas edecek niteliktedir, hiçbir 

toksik veya sağlığa zararlı madde içermez. (BS 

6920      Test raporu) 
 

Teknik Özellikler: 
Katı madde oranı:   % 40 

PH:  7,5 – 8,5 

Min.film oluşma derecesi: 0º C 
 

Ambalaj: 
30 kg  bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC 

 

Depolama: 
Orijinal ambalajı açılmaksızın +5 ºC üzeri ortamda 

1 yıl boyunca stoklanabilir. 
 

Yüzey Hazırlığı: 
Boru iç yüzeyi kontrol edilerek bütün yağ, gres 

yağı ve birikinti izlerinin giderilmesi amacıyla 

temizlenmelidir. Görünen yağ veya gres yağı 

izleri, uygun bir yağsız ve toksik olmayan ürün 

kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzey 

tabakasının sıcaklığı minimum 15ºC ve hava 

çiğlenme noktasının en az 3 ºC üstünde olmalıdır. 

 

Malzeme Hazırlığı/Dozaj: 
EMULFIX-B su, çimento ve kum ile karışır. Karışım 

oranları her işletmenin şartlarına bağlı olarak 

geliştirilir. Fabrikaların kullanmış oldukları kum ve 

çimento tiplerine göre mix dizayn çalışması 

yapılır. 

Karışıma giren çimentonun priz süresi özelliği her  

parti  üretimde  değişebildiği için,  her çimento 

sevkiyatında üretim öncesi, bir deneme karışımı  

ile  priz  süresi  tahkiki  tavsiye  edilir. Ayrıca 

karışıma giren kumun kilden tamamen 

arındırılmış olması ve temiz kum olması esastır. 
 

Uygulama Yöntemi: 
Gerekli kaplama kalınlığını sağlayacak yeterince 

miktar nozul-bom sistemi ile boru boyunca 

akıtmalıdır. Bom borunun içine girerek, bir 

ucundan diğer ucuna kadar sabit hızda, beton 

kaplamanın eşit dağılımını sağlayacak şekilde 

hareket etmelidir. Daha sonra boru 

döndürülmelidir. Beton boru iç yüzeyi santrifüj 

kuvveti altında kaplanmalıdır. 

 

Özel katkılı beton kaplama işleminin bitmesinden 

sonra, borular hemen kürlenme alanına 

taşınacaktır. Taşıma sırasında borular herhangi bir 

hasar ile karşılaşmamalıdır. 

 

Püskürtme metodu ile uygulanan harç 

kaplamanın ilk 7 gün boyunca rüzgar ve güneşe 

maruz bırakılmayıp rutubetli ortamda kür edilmesi 

gerekmektedir. 

Not: Yukarıda belirtilen uygulama yöntemi bir 

örnektir. Uygulamayı yapan kuruluşun teçhizatına 

göre farklı yöntemler uygulanabilir. 
 

Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri: 
Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü’ne (MSDS) bakınız. 

http://www.ab-schomburg.com.tr/
http://www.schomburg.com/

