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ONKAPOX DRİVE 180 
 
BOYA EPOXY KAPLAMA SON KAT 

 

ÜRÜN TANIMI 

ONKAPOX DRİVE 180, iki komponentli, Solventsiz Epoxy bazlı sonkat epoxy boya 

 
KULLANIM ALANLARI 

 Kimya sanayisinde, 

 Gıda ve meşrubat sanayisinde, 

 Otomotiv sanayi ve uçak bakım hangarlarında, 

 Laboratuarlarda 

 Hastanelerde, 

 Sergi ve fuar alanlarında, 

 Tekstil endüstrisi gibi, zemin tozumasının üretimi etkilediği sanayi 
tesislerinde dekoratif amaçlı zemin kaplaması olarak kullanılır. 

 
     AVANTAJLAR 

 Kolay uygulanır. 

 Mekanik ve kimyasal dayanımları yüksektir. 

 Yüksek aşınma direncine sahiptir. 

 Solventsiz oluşundan dolayı yangın tehlikesi oluşturmaz. 

 Kolay temizlenir, bakteri barındırmaz, tozumaz, sağlığa zararı yoktur. 
  

 

     TEKNİK BİLGİ 

ONKAPOX DRİVE 180 ürünün A komponenti ; düşük viskositeli modifiye epoxy reçineden 

mamuldür. ONKAPOX DRİVE 180  ürünün B komponenti ; modifiye sikloalifatik poliamin 

sertleştiriciden mamuldür. Özellikle yüksek kimyasal ve mekanik dayanım gerektiren 

yüzeyler için ve ayrıca tam hijyeniklik gerektiren gıda tesisleri için uygundur. 

 

 

     DİRENÇ 

Seyreltik asitlere, seyreltik ve konsantre alkalilere, temizlik deterjan ve dezenfektanlarına 

bitkisel, madensel ve hayvansal yağlara, tatlı su ve deniz suyuna, mazot, benzin, alkol ve 

daha birçok solvente dayanıklıdır.  
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UYGULAMA METODU 

Yeni beton ve çimento sıvanın en az 21 gün kürlenmesi gerekir. Kürlenmiş yüzeydeki harç 

artığı eski beton ve çimento sıva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz vs. gibi gevşek 

parçacıklar elmas uçlu vakumlu makineler ile kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır. 

Tüm yüzey ONKAPOX PAİNT PRİMER astarı ile astarlanmadır. Astar uygulamasından 

sonra ONKAPOX DRİVE 180 arakat epoxy ile gerekli arakat ve macun uygulamaları 

yapılmalıdır. Son kat  uygulamasında ONKAPOX DRİVE 180 Boya epoksi A ve B 

komponentleri , A komponentinin kabında düşük vizikoliteli karıştırıcı ile ez az 3 dakika 

karıştırılmalı ve uygulaması yapılmalıdır. Yapılan uygulamanın kuruması 24-36 saat 

aralığındadır, tam olarak kemikleşme süresi ise 1 hafta/7 gün’ dür. 

- Yüzey ve ortam sıcaklığı en az 10ºC olmalıdır. 

- Yüzey ve yüzey içi nemi CM olarak en fazla % 5 olmalıdır 

- Ortam nemi bağıl olarak en fazla % 80 olmalıdır 

- Ortamda silikon buharı olmamalıdır 
 

SARFİYAT 

ONKAPOX  DRİVE 180, uygulama kalınlığına ve zemin şartlarına göre değişik sarfiyatlar 

da kullanılır, teorik olarak geçirimsiz ve düz satıhlarda her 0.50-0.80 mm film kalınlığında 

tek katta yaklaşık 1 m2/0.600kg (Yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.) ortalama 

sarfiyata sahiptir. Sarfiyat seçilecek sisteme göre değişiklik gösterebilir daha ayrıntılı bilgi 

için firmamızdan yetkili kişiler ile görüşerek daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

AMBALAJ 

İki komponentli kit halinde : toplam 20 kg 

A komponent :17.50kg 
B komponent : 2.50 kg 
 
 
RAF ÖMRÜ 
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl 

 

 

GÜVENLİK 

 

Uygulama sırasında, İş ve İşçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu, gözlük, maske, eldiven 

kesinlikle kullanılmalıdır. Özellikle Sertleştirici komponentler tahriş edici olduğundan göz 

ve cilt cilt Teması halinde bol temasından uzak tutulmalı bu hususla ilgili tüm önlemler 

alınmalıdır su ve sabunla yıkanmalı, solvent ile temizlik yapılmamalıdır, yutulması halinde 

acil doktora başvurulmalıdır. 
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