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   Enriching lives through innovation 

 
 

 
 

ARALDITE®   EPOXYGROUT S 
ENJEKSİYON İÇİN EPOXY REÇİNESİ 
 
 
KULLANIM Yüksek mekanik özelliklerin istendiği ve ağır yüklerin sözkonusu olduğu 

yerlerde kullanılan, büzülmez ve dökülebilir kıvamda bir malzemedir. Çatlamış 
beton ünitelerin ve döşemelerin tamirinde idealdir. 

 

ÖZEL NİTELİKLER * Düşük viskozite 
* Çözücü gerektirmez 
* Büzülmez 
* 0.1-5 mm. çatlaklar için 

 

TANIM Araldite Epoxygrout S, epoxy reçinesi ve sertleştiricisinden oluşan, iki 
bileşenli bir malzeme olup her bir bileşen, fabrikada tartılmış ve kullanıma ha-
zır olarak paketlenmiştir. Karıştırıldıktan sonra, (su kıvamında) akıcı halindeki 
birleşim  0.1 - 5 mm. genişliğindeki boşluklara dökülebilir. Araldite Epoxygrout 
S'nin standart ve yavaş sertleşen tipleri bulunmaktadır. 

 
 

TEMEL VERİLER     FİZİKSEL ÖZELLİKLER 
Araldite Epoxygrout S karıştırıldığında aşağıdaki fiziksel özellikleri gösterir. 
 
Karışım Viskositesi 
10° C (50° F)                                300 mPAS 
23° C (73° F)                                110 mPAS 
30° C (86° F)                                  70 mPAS 

Kapta kalma süresi 
10° C (50° F)                                   110 dak. 
23° C (73° F)                                     50 dak. 
30° C (86° F)                                     25 dak. 

                                         
                                       MEKANİK ÖZELLİKLER 
                                        Araldite Epoxygrout S 23° C'de 7 günlük kürden sonra;                                                                 
 

 Tipik sonuçlar 
Basınç mukavemeti (ISO/R 604) 800 Kg/cm² 
Gerilme mukavemeti (ISO/R 527) 600 Kg/cm² 
Elastikiyet modülü 
(ISO/R 527) 

32000 Kg/cm² 

Islak betona yapışma 20 - 40 Kg/cm² 
 

 
 



 ISIL ÖZELLİKLER 
Araldite Epoxygrout S 15° C ile 30° C arasında kullanılabilir. Tam kürünü 
tamamladıktan sonra 45° C üzerindeki sıcaklıklarda sürekli yüklemeye tabi 
tutmaktan kaçınılmalıdır. 
Böyle bir durum söz konusu ise Huntsman'ın önerisi alınmalıdır. 

 

UYGULAMA 
PROSEDÜRÜ 

Beton elemanlar ya da döşemeler, suyla ıslatılarak bütün çatlak yerleri 
belirlenir. Çatlakların üst kısmı 5 mm genişlikte ve 10 mm derinlikte açılır. Bu 
işlem keski ile yontarak ya da bir spiral motoru ile kesmek sureti ile yapılabilir. 
Açılan kanal, bütün artık maddeler ve tozdan arındırıldıktan sonra kurumaya 
bırakılır. 
UYGULAMA 
Malzemelerin 400 d/d'lık mekanik mikserle karıştırılması içine hava 
karışmaması açısından önemlidir. 
Araldite Epoxygrout S iki bileşenli bir malzeme olup önceden tartılmış 2 paket 
halinde piyasaya sunulmaktadır ve içine başka bir malzeme katılması söz 
konusu değildir.Her kutuyu kendi içinde karıştırdıktan sonra, sertleştiricinin 
tamamını reçine üzerine boşaltıp uniform bir kıvam elde edinceye kadar 
karıştırınız ve daha önceden hazırlanmış olan çatlağa tamamı doluncaya kadar 
dökünüz. 
KÜR 
Malzeme 18°C (65°F)'da 24 saatte, 23°C (73°F)' da 6-8 saatte kürünü 
tamamlar. 
TEMİZLEME 
Huntsman Cleaning Fluid kullanınız. 
VERİM 
1.26 kg'lık paketlerde yaklaşık olarak 1.26 lt. malzeme bulunmaktadır. 

 

AMBALAJ  VE 
DEPOLAMA 

Araldite Epoxgrout S 1.26 kg’lık ambalajlarda sunulmaktadır. 1.000 kg reçine 
(A), 0.260 kg sertleştirici (B).  
Ürünün raf ömrü, 5ºC ile 25 ºC arasında, açılmamış ambalajda ve kuru 
ortamda muhafaza edildiği takdirde on iki aydır. 
 

 

KULLANMA VE 
GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 
 

Araldite Epoxygrout S 
Kurumamış epoxy malzemesini ağıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden 
uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. 
Kurumamış epoxy maddesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu 
krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. 
Buharını teneffüs etmeyin. 10° C altında kullanmayın. 
Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz. 
Yalnızca Endüstriyel Kullanım İçindir. 

 
 
 

UYARI: Teknik veriler ve sonuçları kontrollü laboratuar koşullarında yapılan testlere dayanmaktadır ve Alıcı tarafından kendi kullanım koşullarında 
yapılacak testlerle teyit edilmelidir. Burada tanımlanan ürün, mukoza membran, tahriş olmuş cilt veya kanla uzun süreli temas edilen kullanımlar veya 
vücuda implantasyon yerleştirilmesi amaçlanan kullanımlar için test edilmemiştir ve dolayısıyla da bu tür kullanımlar için tavsiye edilmez veya uygun 
olduğu belirtilmez ve Huntsman bu tür kullanımlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Huntsman işbu dokümanda verilen teknik 
veya diğer bilgi veya tavsiyelerden dolayı sorumlu olmayacak ve bu dokümanın içerdiği veya Alıcının talep edip etmemesinden bağımsız olarak 
Huntsman tarafından verilen teknik veya diğer bilgiler ya da tavsiyelerle ilgili bütün riskler Alıcı tarafından üstlenilecektir.  

 

Not Araldite® Huntsman Corporation’ın veya Huntsman Corporation’ın herhangi bir iştirakinin bütün 
ülkelerde olmamakla birlikte bir veya birden fazla sayıdaki ülkedeki ticari markasıdır 
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