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Teknik Bilgi Föyü

CERESIT CX 32
ki Komponentli Epoksi Reçine Esasl  Montaj Harc

TANIMI
ki komponentli, epoksi reçine esasl  ankraj ve montaj harc .

UYGULAMA ALANLARI
Yap lardaki ankraj çubuklar n, donat lar n, rod çubuklar n betona, kayaya ve duvarlara ankrajlanmas nda, a r yük
alt nda çal an makinelerin sabitlenmesinde, demiryolu raylar n montaj nda, otoyol korkuluklar n sabitlenmesinde,
prefabrik hafif beton yap  elemanlar n sabitlenmesinde, hareketsiz derzlerin doldurulmas nda ve çatlak onar nda,
su yal nda Ceresit CL 152 Elastik Derz Band ’n n zemine ya da duvara sabitlenmesinde kullan r.

ÜRÜN AVANTAJLARI
Tiksotropiktir
Büzülme yapmaz
Korozyona dayan kl r
Farkl  yüzeylere mükemmel yap ma sa lar
Mekanik ve a r yüklere dayan kl r
Solvent içermez

TEKN K ÖZELL KLER
Çal ma süresi (23°C) 1 saat
lk mukavemet 24 saat

Nihai mukavemet 7 gün
Bas nç mukavemeti (1 gün)  30 N/mm
Bas nç mukavemeti (7 gün)  45 N/mm

ilme mukavemeti (1 gün sonra)  17 N/mm
ilme mukavemeti (7 gün sonra)  25 N/mm

Yap ma mukavemeti (betona)  3,5 N/mm
Yap ma mukavemeti (çeli e)  3,5 N/mm

cakl k dayan -5°C ile +90°C
Kar m yo unlu u 1,70 g/cm³
Uygulama s cakl +5°C - +25°C

UYGULAMA
Uygulama yüzeyleri  ve  montaj  bo luklar  temiz,  sa lam, kuru ve ta  olmal r.  Epoksi  reçine (Komponent  A)  ve
sertle tiricisi (Komponent B) 400 - 600 devir/dakika mikser ile homojen kar m sa lanana kadar kar r. Kar m
yüzeye uygun harç tabancas , mala ve spatula ile uygulan r. Filiz ekimlerinde aç lan delikler hava ile iyice temizlenmeli,
aç lacak delik çap  ekilecek donat  çap ndan 6 mm daha geni  olmal r.

SARF YAT
1 mm harç kal nl  için 1,7 kg/m

AMBALAJ
5 kg teneke kova

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalaj nda serin ve kuru kapal  ortamda (ortam s cakl  +5°C ve üzeri), dondan ve güne ten
korunarak depoland  takdirde raf ömrü 12 ayd r. Aç lm  ambalajlar, a zlar  s ca kapat larak uygun depolama
ko ullar nda saklanmal  ve en k sa sürede kullan lmal r.

KKAT !
Malzemenin cilt ile temas ndan kaç lmal r. Uygulama s ras nda koruyucu eldiven, maske ve gözlük giyilmelidir.
Cilde bula an malzeme taze iken s cak su ve sabun ile temizlenmelidir. Uygulama s ras nda ortam havaland lmal r.
Malzeme buhar  kesinlikle solunmamal r. Ambalajlar +45°C üzeri s cakl klarda depolanmamal r.


