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Sika® Poxitar F  (Inertol-Poxitar® F) 
Epoksi-antrasen yağı-bileşimi. 
Çelik ve beton için yüksek dayanımlı kaplama  

Ürün Tanımı 
 
2-bileşenli, reaksiyonla sertleşen, epoksi-antrasen yağı bileşiminden oluşan, mineral dolgulu, 
düşük solventli koruyucu kaplama. 

Federal Institute for Hydraulic Engineering (BAW) tarafından onaylı ve tariflidir.  

Uygulama 
Alanları 

Yeraltında ve yer üstünde veya su altındaki beton ve çelik yapıların iç ve dış kaplaması 
olarak kullanılan koruyucu kaplama. Örneğin: kanalizasyon sistemleri, kimya endüstrisi vb. 
Nemli beton üzerine uygulama yapmanın kaçınılmaz olduğu yerlerde de uygulanabilir.  

 
İçme suyu, evsel kullanım suyu vb. temas eden yüzeylerde kullanımı uygun değildir. 

Özellikler 

 
 

Tam kürünü aldıktan sonra Sika Poxitar F : 

n  Sert, sağlam ve dayanımlıdır  

n  Aşınma ve darbe dayanımlıdır 

n  Su ve kimyasallara mükemmel dayanımlıdır 
Sika Poxitar F uygulamadan hemen sonra suya maruz bırakılabilir. Fakat geçici kirliliğe 
neden olan solventlerin suya karışacağı göz önünde bulundurulmalıdır.  
 
Suya hemen maruz bırakma işlemi, özel durumlarda ve çevre koruma yetkilileri ile 
danıştıktan sonra düşünülmelidir. 

Ürün Bilgisi  

Renk Çeşitleri Siyah, kırmızı 

Ambalaj Sika Poxitar F:                                      35 ve 17 kg net. 
Tiner S:                                                 25, 10 ve 3 litre 
SikaCor Zinc R:                                    26, 15 ve 7 kg ne. 
Tiner K: (SikaCor Zinc R için):              25, 10 ve3 litre 
SikaCor Cleaner:                                  25 ve 160 litre 

Raf Ömrü Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda en az 2 yıl. 

Sistemler  

Kaplama 
Sistemleri 

 

 

Beton: 
2–3 x Sika Poxitar F; 
1. kat ağırlıkça en fazla %5 Tiner S ile inceltilir  
2. kat inceltilmez 
Çelik: 
2–3 x Sika Poxitar F; tercihen her katta farklı renkler uygulayarak. 
Ağır mekanik etkiye maruz kalacaksa kaplamadan önce yüzeyin SikaCor Zinc R ile 
astarlanması önerilir.  
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Yüzey Hazırlığı Beton: 
Yüzey sağlam olmalıdır ve çimento şerbeti, toz, gevşek-oynak parçalar ve diğer kirliliklerden 
arındırılmalıdır.  Beton nem içeriği en fazla %8 olmalıdır. 
 

  Hafifçe kumlama yapışmayı artırır. Bu özellikle su altındaki uygulamalar için önemlidir. Büyük 
delikler, boşluklar vb. Icoment 520 veya Sika Poxitar F harçı ile tesviye edilmelidir.  
 
Çelik:  
EN ISO 12944, bölüm 4’ e göre Sa 2 1/2 kumlama yapılmalıdır 
Yüzey toz, gres ve yağdan arındırılmalıdır. 
Ortalama kum aşındırması: RZ en az 50 µm 

Teknik Bilgi  

Malzeme 
Sarfiyatı 
 

 
  
  
  

Özgül 
ağırlık, 

sıvı 

Katı madde içeriği 
yaklaşık % 

Orta kalınlıktaki kuru film için zayiatsız 
teorik malzeme sarfiyatı 

  
yaklaşık 

kg/l hacimce ağırlıkça kuru 
mikron 

ıslak  
mikron 

yaklaşık 
kg/m² 

yaklaşık 
m²/kg 

Sika Poxitar F 1,8 87 96 150 175 0,310 1,35 

SikaCor Zinc R 2,8 67 89 
60 

80*) 
90 
120 

0,250 
0,335 

4,00 
3,00 

*) Püskürtme uygulaması için: 
Küçük alanların haricinde, SikaCor Zinc R kuru film kalınlığı kat başına 150 mikronu 
aşmamalıdır. 

Karışım Oranı 
(A: B Bileşenleri) 

Ağırlıkça:  85:15 

Dayanım 

 

Kimyasal etkiler: 
Sika Poxitar F su, deniz suyu, kanalizasyon, seyreltik asitler ve alkali çözeltiler, natürel tuzlar, 
mineral ve fuel yağlar, gres, deterjanlar vb. 

Benzen-hidrokarbonlara ve katrana maruz bırakılmamalıdır. 

Sıcaklık:  
100 °C ye kadar kuru sıcaklık, 60 °C ye kadar rutubetli hava ve su, kısa süreli  + 80°C’ ye 
kadar dayanım. 

Belirgin sıcaklık değişimleri olabilecek sıcak suya dayanıklı değildir 

Uygulama 
Detayları  

Malzemenin 
Hazırlanması 

A bileşenini elektrikli bir karıştırıcı yardımıyla kendi içerisinde iyice karıştırınız. Daha sonra B 
bileşenini ekleyiniz ve her iki bileşeni (kabın yan yüzleri ve dibi de dahil) iyice karıştırınız. 

Uygulama 
Metodu 

Uygulama yöntemi düzgün yayılı bir kalınlık ve görünüm elde edilmesinde ana etkendir. 
Püskürtme uygulaması genellikle en iyi sonuçları verir. İstenilen kuru film kalınlıkları havasız 
püskürtme ve fırça ile kolayca elde edilebilir. Solvent ilavesi sarkma dayanımını ve elde 
edilecek kuru film kalınlığını azaltır. Yapı tipi, şantiye koşulları ve renk çeşidine bağlı olarak, 
rulo ve bazen fırça ile uygulamada istenilen kat kalınlığını elde edebilmek için bazen daha 
fazla katta uygulama yapmak gerekebilir. Büyük uygulamalardan önce seçilen uygulama 
metodunun uygunluğunun test edilmesi için şantiyede bir deneme uygulaması tavsiye edilir.  
Fırça veya rulo ile: 
Solvent ilave edilmemelidir. Özellikle su altı uygulamalarında kür çok fazla gecikecektir.  
 
Havasız sprey:  
Tabancadaki püskürtme basıncı en az 150 bar; hortum çapı en az 8 mm (⅜ inch); nozül 
boyutu 0,53 – 0,66 mm (0,021 – 0,026 inch); püskürtme açısı 40° - 80° arasında olmalıdır.  

Düşük sıcaklıklarda ağırlıkça %5 Tiner S ilave edilebilir. Bu durumda suya hemen maruz 
bırakılması mümkün değildir.  
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Uygulama 
Sıcaklığı 

En az + 5°C  
İstenmeyen koşullarda, ör. Kaplama üzerinde yüksek nem vb. yüzey hasarları (kahverengi 
renk değişimi) ve timsah sırtı yüzey oluşabilir. Ancak bu durum ürün kalitesini 
etkilemeyecektir. 

Pota Ömrü +20°C ‘de yaklaşık. 1½  saat 
 En fazla 150 mikrona kadar kuru film kalınlığındaki uygulamalar arası bekleme süresi: 

Ürün 
Bekleme 

süresi 5 ºC’ de 
10 ºC’ 

de 
15 ºC’ 

de 
20 ºC’ 

de 
25 ºC’ 

de 
30 ºC’ 

de 
En az 36 saat 30 saat 24 saat 12 saat 8 saat 6 saat  Sika Poxitar F 

En fazla 96 saat 72 saat 60 saat 48 saat 36 saat 24 saat 
En fazla bekleme süreleri aşılacaksa,  katlararası yapışma sorunlarını önlemek için yüzey 
hafifçe kumlanmalıdır. Sonraki katın uygulaması öncesinde tozdan iyice arındırılmalıdır. 

SikaCor Zinc R ve Sika Poxitar F arasında: +20°C’ de 24 saat (teknik bilgi föyünü inceleyiniz) 

Tam Kuruma 
Zamanı 

+20°C’ de ve iyi havalandırma yapıldığında tam kür 8–10 günde elde edilir. Daha düşük 
sıcaklıklarda da – +10°C altında – kürünü alır ancak daha uzun sürer.  
Su altında da kür alır.  

Ekipmanların 
Temizliği 

Tiner S; sadece belirtilen yerlerde inceltiniz  
 

Notlar Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. 
Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik 
gösterebilirler. 

Yerel 
Sınırlamalar 

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık 
gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel 
ürün bilgi föylerine başvurunuz. 

Sağlık ve 
Güvenlik 
Bilgileri 

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile 
ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri 
içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar. 

Yasal 
Notlar  

 Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına 
ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru 
saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika®'nın sahip olduğu 
mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve 
uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini 
kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve 
bu yönde Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda 
verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika® 
sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve 
amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme 
hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, 
satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili 
ürünün Sika®'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını 
dikkate almalıdır. 
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Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.  
Deri Org. San. Böl. 2. Yol J–7 
Parsel, Aydınlı, Orhanlı Mevkii, 
34957 Tuzla, İstanbul, Türkiye 

Çağrı Merkezi 
Telefon               
Faks            
bilgi@tr.sika.com  

+90 216 444 74 52  
+90 216 581 06 00  
+90 216 581 06 99 
www.sika.com.tr 
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