
 

 

Rayston Epoxy 100 
Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz Astar 

 

 

 

Rayston Epoxy 100, epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için 

astarlama ve penetrasyon malzemesidir. Yüzey gözenekliliğine bağlı olarak, sıvı penetrasyonunu ve yapışma 

performansını iyileştirmek için Rayston çözücüsü ile seyreltilebilir. Rayston Epoxy 100, su yalıtımı veya eksiz reçine 

döşeme ürünleriyle işlemden önce beton sızdırmazlığı için yararlı bir üründür. Ayrıca genel yüzey tesviyesi için de 

kullanılabilir (kuvars granülleri ile kombinasyon halinde). Son olarak, uygun şekilde hazırlanmış metal yüzeyler için 

de çok iyi bir astardır. 

 

 
 

 Poliüretan izolasyon sistemleri altında kapiler astar olarak, 

 Epoksi/poliüretan zemin kaplamaları altında, 

 Bitümlü membran uygulanacak yüzeylerde, yüzey düzeltme harcı olarak, 

 Uygun miktarlarda silis kumu ile karıştırılarak dolgu ve tamir harcı imalatında. 

 

 

 Zeminden yükselecek neme karşı dayanıklıdır. 

 Uygulaması kolaydır. 

 Beton yapı içerisindeki kapiler boşluklara nüfuz eder ve boşlukları bloke eder. 

 Düşük viskozitelidir. 

 Çimento esaslı yüzeylere mükemmel penetrasyon ve aderans sağlar. 

 Solvent içermez. 

 

 

 

Uygulama Öncesi Özellikler  Bileşen A Bileşen B 

Malzemenin kimyasal yapısı Epoksi reçine Poliamin karışımı 

Fiziksel durum Sıvı  

Renk  Renksiz Açık sarı 

Uçucu olmayan içerik (%) Yaklaşık %100 %98 

Yanma noktası 120ºC >100ºC 

Yoğunluk (kg/L) (25°C’de) 1,14 1,05 

VOC 7 g/L, %0,7 20 g/L,<%2 

Viskozite 
(mPa.s) 

35°C 70 83 

25°C 150 150 

15°C 300 320 

5°C 500 800 

 

 

 

 

 

 
 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI 

TEKNİK BİLGİLER 

S
U

 Y
A

L
ITIM

 S
İS

TE
M

LE
R

İ 
R

a
y

s
to

n
 E

p
o

x
y

 1
0

0
 

 

 

EGECRETE Yapı Kimyasalları A.Ş. 
Papirus Plaza Kat:10 Ayazma Cad. No:37 34406 Kağıthane – İSTANBUL 

Tel: (0212) 294 65 67   e-mail: satis@egecrete.com 

 

mailto:Tel:%20(0212)%20294


 

 

 

 

 

Bitmiş Ürün Özellikleri Rayston Epoxy 100 

Görünüm Katı membran 

Renk  Renksiz, hafif sarı 

Shore D sertliği 80 

Maksimum uzama %7,5 

Çekme dayanımı 23 MPa 

Katı haldeki yoğunluğu  1,15 g/cm3 

 

 

Bileşen A:  10 kg  

Bileşen B:  5 kg 
 

 
 

Açılmamış orijinal ambalajında doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan, 10º - 30ºC sıcaklık aralığında raf ömrü 12 
aydır. 

 

 
 ETA: Avrupa Teknik anlaşma belgesi No:06/0263 ve 16/0148  

 CE işareti: 10 ve 25 yıl 
 

 
 

Yüzey Hazırlığı: Yüzeyler önceden tüm toz ve gevşek malzemelerden arındırılarak temizlenmelidir. Metal ve çelik 
yüzeylerde SA 2,5'a kumlama yapılması tavsiye edilir.  
Karışım Oranı: Ağırlıkça;  A=100, B=47 
    Hacimce; A=100, B=51 
Karıştırma: Düşük hızlı bir karıştırıcı kullanarak A ve B bileşenini iyice karıştırınız ve homojenize ediniz. Karışım 
homojen berrak bir sıvıya dönüşecektir. Belirtilen karışım miktarından daha fazla malzeme karıştırmayınız.  
Uygulama Yöntemi: 
Astar olarak: 200-500 g/m2 seyreltilmemiş ürün uygulayınız. Seyrelterek ile kullanıldığında miktarlar kullanım dozajı 
değişebilir. Uygulama esnasında fırça veya rulo kullanınız. Çok emici alt tabakalarda, birinci kat seyreltilebilir, 
ardından ikinci bir seyreltilmemiş kat kaplama olarak uygulanabilir. 
Büyük alanlarda, pürüzlü bir astar yüzeyi elde etmek için bir miktar kuvars kumu serilmesi tavsiye edilir, bu da sonraki 
poliüretan kaplamanın yapışmasını iyileştirir. 
Tesviye tabakası olarak: Kendiliğinden yayılan uygun dolgu malzemesi ile istenen yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak 
bir oranda karıştırılır. 2 kg/m2/mm oranında uygulayınız. 
Metal veya diğer alt tabakalar üzerine yapışma katmanı olarak: 300 - 500 g/m2, ardından hafif kum serpme. 
 
Birinci kat kuruduktan hemen sonra ve sonraki 24 saat içinde ikinci kat uygulamasın yapılması mümkündür. 
 
Kür Süresi: 500 g/m2 olarak yapılan uygulama üzerinden aşağıdaki değerler bulunmuştur. 
 
 

Koşullar Kür süresi (saat) 
35ºC, %25 nem 2 
23ºC, %50 nem 8 
23ºC, %5 nem 9 

7ºC, 60ºC >20 
-15ºC Kurumadı 

 
 
Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi: her iki bileşenini temizlemek için de solvent kullanınız. 

AMBALAJLAMA 

RAF ÖMRÜ 

SERTİFİKASYONLAR 

KULLANIM TALİMATLARI 
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 Uygulama sıcaklığı 15ºC ile 40º arasında olmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda tedbirler alınmalıdır. 

 Sıcak yüzeylere uygulamayınız. 

 Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız. 

              
 Rev.11.21 

 
 

ÖNLEMLER / SINIRLAMALAR 
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