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TANIMI                                  

DECOREPAIR-EP 503 EPOKSİ TAMİR HARCI, iki bileşenli, kimyasal olarak kürlenen, solventsiz, epoksi reçine esaslı tamir 
harcıdır. 
  
AVANTAJLARI 

 Yüksek yapışma özelliğine sahip, 

 Akma ve sarkma yapmaz, 

 Pasta kıvamında kolay uygulanır, 

 Aşınmaya ve kimyasallara dayanıklıdır, 

 Büzülme yapmaz, 

 Yatay ve düşeyde kullanılır.  
 
UYGULAMA ALANLARI 

 Dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında, 

 Beton ve taş duvarlarda filiz ekiminde, 

 Her türlü yapısal beton tamirinde, 

 Beton çatlak tamirinde, 

 Tij deliklerinin doldurulmasında, 

 Kolon, perde ve kirişlerin tamiratında, 

 Her türlü metal aksamın beton veya çelik aksama yapıştırılmasında kullanılır.  
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Görünüm / Renk        : Pasta kıvamında / Beton Gri   

 Yoğunluk                   : 1,60±0,2 kg/lt 

 Basınç Dayanımı       : ≥75 MPa  

 Eğilme Dayanımı       : ≥32 MPa 

 Çekme Dayanımı       : ≥17 MPa 

 Betona Yapışma Dayanımı    : ≥4 MPa  

 Tava Ömrü (30ºC)     : 30 dakika 

 İlk Sertleşme (30ºC)  : 8 saat  

 Hafif Kullanım (30ºC) : 18 saat 

 Tam Mukavemet (30ºC)         : 7 gün 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI 

 Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan 
temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.  

 Uygulama yapılacak yüzey en az 25 N/mm² basınç dayanımına ve en az 1,5 N/mm² pull-off test sonucuna sahip 
olmalıdır. Yeni betonun yaşı mevsimine göre en az 28 gün olmalı, beton yüzeyler en fazla %5-6 nem içeriğine sahip 
olmalıdır.  

 Delikler basınçlı hava ile temizlenmelidir.  

 Metal yüzeylerin üzerindeki kir ve pas tamamen temizlenmelidir.  
 

UYGULAMA ŞARTLARI 

 Yüzey ve ortam sıcaklığı +5
o
C ile +30

o
C arası olmalıdır.  

 Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra 
yağmurlu olmamalıdır.  

 Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. 
 

UYGULAMA 

 DECOPSİ 01 tava ömrü dikkate alınarak kullanılacak miktar kadar B komponenti A komponentinin içerisine ilave 
edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. İçerisine herhangi 
bir inceltici ilave edilmemelidir. Mala veya el ile karıştırma yapmayınız. 

 Karışım mala veya spatula ile uygulanır. Delik doldurmada karışımı spatula yardımıyla kartuşa doldurarak 
kullanınız. 

 Uygulama sonrası aletler kurumadan mümkünse sıcak sabunlu su  ile, yoksa selülozik tiner ile temizlenmelidir. 
 

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.  
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KURUMA SÜRESİ  

+20
o
C ve %65 nispi nemde;  

İlk Sertleşme         : 8 saat  
Tam Mukavemet   :7 gün 

 
TÜKETİM  

1 metre dilatasyon bant montajı için yaklaşık 2 kg, 
1,60 kg/dm³. 
 
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 
 
AMBALAJ  

Set: A:3,75 kg. Teneke kova + 1,25 kg. Teneke kova. 
 
GÜVENLİK BİLGİLERİ  

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağıza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Uygulama 
yerinin iyi havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Ürün uygulaması sırasında koruyucu gözlük ve lastik eldiven kullanılması 
tavsiye edilir. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız. Daha detaylı 
bilgi için ürünün GBF’ na bakınız. 
 
 
 

   

 


