
 

 

CreteFlooring ECT 525 OP 
İki Bileşenli Epoksi Esaslı Solventsiz Tiksotropik Kaplama 

 

 

 

CreteFlooring ECT 525 OP, renkli iki bileşenli epoksi esaslı solventsiz, tekstürlü yüzeyli,  tiksotropik zemin 

kaplama malzemesidir. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem içeren laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir. 

 

Özellikler  CreteFlooring ECT 525 OP 

Bileşen A Epoksi reçine 

Bileşen B Epoksi sertleştirici 

Renk  Çeşitli 

Karışımın Yoğunluğu 1,60 kg/L 

Shore D sertliği 80 

Viskozite 1600 mPa.s 

Uygulama Yapılacak Zemin Sıcaklığı (+10°C) – (+30°C) 

Kullanım Süresi 45 dk 

Yeniden Kaplanabilme Süresi 
Min. 24 saat 
Max. 3 gün 

Tam Kürlenme Süresi 7 gün 

 

 

Bileşen A - Epoksi reçine; 17,6 kg 

Bileşen B - Epoksi sertleştirici; 2,4 kg 
 

 
 

Açılmamış orijinal ambalajında doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan raf ömrü 1 yıldır. 
 

 

• Otoparklarda, 

•  

 

•  

 

• Gıda ve meșrubat sanayisinde 

• Kimya ve ilaç sanayisinde, • Otomotiv sanayisi ve uçak bakım hangarlarında, 

• Kontrol odalarında, • Üretim, ambalajlama ve depolama alanlarında, 

• Rampalarda zemin kaplaması olarak, • Garajlarda. 

• Kolay uygulanabilir ve temizlenebilir. 

•  

 

•  

 

• Mekanik dayanımı yüksektir. 

• Kimyasal dayanımı yüksektir.  

• Aşınma dayanımı yüksektir. 

 
 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI 

TEKNİK BİLGİLER 

AMBALAJLAMA 

RAF ÖMRÜ 

ZE
M

İN
 K

A
P

LA
M

A
LA

R
I 

C
re

te
F

lo
o

rin
g
 E

C
T

 5
2

5
 O

P
 

 

 

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


 
 
 
 
 

 
 

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak olan beton yüzeylerde en az 350 doz çimento kullanılmış olmalı veya beton 
sınıfı C25 olmalıdır. Uygulama yapılacak zeminler önceden uygun CreteFlooring astar ile astarlanmış olmalı, 
kaplama yeniden kaplanabilme süresi içerisinde uygulanmalıdır. Beton dökümünden en az 3 hafta sonra uygulama 
yapılabilir ve betonun mukavemeti en az 1,5 N/mm2 olmalıdır. Zemin betonunun nem oranı %4’ü geçmemelidir. 
Gerekirse bir nem geçirimsiz tabaka uygulanmalıdır. 
Yüzeyler, aderansı azaltacak olan yağ, gres, pas gibi kalıntılardan ve her türlü pislikten arındırılmalıdır. Beton yüzey 
su jeti yardımı ile temizlenmeli ve fazla su ıslak/kuru vakumlu süpürge ile alınmalıdır. 
Karışım Miktarı: Bileşen A 17,6 kg reçine ve Bileşen B 2,4 kg sertleştirici 
Karıştırma: CreteFlooring ECT 525 OP, 2 bileşen halinde uygun miktarlarda ambalajlanmıştır. A bileșeni pigment 
içerir. Homojen renk elde edinceye kadar A bileșeni, epoksi/poliüretan reçine karıștırma ucu takılmıș 300-400 
devir/dak.’lık mekanik karıștırıcı ile 3-4 dakika, içerisine hava sürüklenmeden iyice karıștırılmalıdır. Daha sonra A 
bileşeninin içine B bileşeninin tamamı boşaltılmalı ve iki bileşen homojen bir karışım oluşuncaya kadar en az 3 
dakika karıştırılmalıdır. Karışım temiz bir kabın içine alınarak bir süre dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha 
karıştırılmalıdır. Karıştırma esnasında malzemenin +15°C +25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. 
Uygulama Yöntemi: CreteFlooring ECT 525 OP istenilen kalınlık elde edilecek șekilde, astarlanmıș yüzeye mala 
ile yayılmalıdır. Son katta, malzemenin tekstürünü vermek için tekstürlü (mercan) rulo ile malzeme yüzeyi taranarak 
uygulama tamamlanmalıdır. 
Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi: Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar solvent ile temizlenmelidir. 
CreteFlooring ECT 525 OP sertleştikten sonra ancak mekanik yöntemlerle yüzeyden temizlenebilir. 

 

 

• CreteFlooring ECT 525 OP, 300-400 devir/dak.’lık mekanik karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Kesinlikle elle ya 
da mala ile karıştırılmamalıdır. 

• İlk karıştırma yapıldıktan sonra, karışım mutlaka temiz bir kaba alınmalı ve tekrar karıştırılmalıdır. Malzeme 
ilk karıştırma kabından dökülerek kullanıldığı takdirde, yüzeyde reaksiyona girmemiş serbest bileşenler 
sertleşmeden kalacaktır. 

• Aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı havalarda veya ortam ve yüzey sıcaklığı +10oC’nin altında ya da +30oC’nin 
üzerinde ise uygulama yapılmamalıdır. 

• Uygun sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda, kullanılacak malzemeler, 1-2 gün önceden uygulama 
alanına getirilip depolanmalı ve ortam şartlarına uyum sağlaması sağlanmalıdır. 

• Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda, ısıtıcılar yardımı ile ortam ve zemin sıcaklığının 
artırılması sağlanmalı, malzemenin işlenebilirliğinin artırılması için ambalajlar +20oC-+25oC’de 
şartlandırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir. 

• Epoksi ve poliüretan esaslı zemin sistemleri, uzman uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır. 

• Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl 
nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu da kullanma süresini, üzerinin 
kaplanabilme süresini ve çalışma süresini uzatır. Aynı zamanda viskozite yükseldiğinden sarfiyat artar. 
Yüksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu artırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır. 
Malzemenin tamamının kürünün tamamlaması için ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum 
sıcaklığın altına düşmemelidir. Kaplamanın tamamlanmasından sonra, kaplama en az 24 saat direkt su 
temasından korunmalıdır. Eğer bir su teması olursa, bu kaplama üzerinde karbonatlaşma ve yumuşama 
yaratacak ve bu da, kaplamanın özelliklerini yitirmesine neden olacaktır. Böyle bir durum karşısında 
kaplamanın tamamı zeminden kaldırılmalı ve yenilenmelidir. 

• CreteFlooring ECT 525 OP, karışımına kesinlikle solvent ve yeni malzeme ilave edilmemelidir. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız. 
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KULLANIM TALİMATLARI 

ÖNLEMLER / SINIRLAMALAR 
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