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TEKNOMARIN ESA-3000                                                  Katalog No : 1200 -125 
 
Bu ürün, iki bileşenlidir. Herhangi bir solvent içermemektedir. Laminasyon işleminde kullanılan epoksi 
esaslı bir yapıştırıcıdır. Ortam sıcaklığında kurur. Metallerden, camdan, ağaçtan, cam elyaf takviyeli 
polyesterden ,jel kottan ve ayrıca diğer ürünlerden yapılmış unsurları birbirine veya bir diğerine 
yapıştırmak için kullanılmaktadır. Bu yapıştırıcı yüksek dayanıklıktaki  yapıştırmaların elde edilmesini 
sağlar. Suya  ve solventlerin birçoğuna dirençlidir. 
 
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
 
 
Hacimce katı madde (%)    :  100 
Yoğunluk       :  1,1 
Renk       : Açık krem 
Kuru film kalınlığı (µ)    :  200  
Teorik kaplama kapasitesi (m2/lt)    :  5 (200 µ) ∼ 2,5 (400 µ)  
Uygulama aralığı (ºC)     :  + 15 ∼ + 35 
Kuruma zamanı (20 ºC)      

İlk kuruma (saat)   : 30 dk. - 1 saat 
Kuruma    : 6 saat 

Servise hazır hale gelme    : 24 saat   
Tiner                                                  :  Kullanılmaz.  
Uygulama şekli      :  Fırça, rulo 
Yüzey hazırlama                              : Teknomarin ESA-3000 uygulanacak yüzey temiz, 

kuru ve yağdan, gresten ve diğer kirletici maddelerden 
arındırılmış olmalıdır. Teknomarin ESA-3000 
uygulanmadan önce yüzey zımparalanmalıdır. A ve B 
kısımları 1/1 birbirine katılır.  Homojen oluncaya kadar 
karıştırılır. 5 dakika beklenir, sonra yapıştırıcı bir 
spatula veya fırça ile yapıştırılacak yüzeylerin  her 
ikisine de uygulanır. İki yüzey birbirine sıkıca preslenir. 
Presler 24 saat sonra sökülmelidir. Ortam sıcaklığının 
minimum 15 (ºC) olmasına dikkat edilmelidir.   

Karışım oranı (ağırlık)    :  50A / 50 B 
Karışım oranı (hacim)    :  50A / 50 B 
Karışımın kullanılabilirlik süresi (20 ºC)(dakika) :  40 – 70 
Güvenlik önlemleri                               :  Kolay tutuşabilir. Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde 

temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su 
organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda 
uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Kansere yol 
açabilir. Soya çekim yoluyla intikal edebilir hasarlara 
sebebiyet verebilir. Gözlerle ve ciltle temastan 
kaçınınız. Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve 
koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Yutulması 
halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da 
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etiketi gösteriniz). Tesiri altında kalınmasından 
kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları 
öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı 
yerde muhafaza ediniz. Kanalizasyona atmayınız; bu 
maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme 
yerine ulaştırınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal 
doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz).  


