
Yoğunluk 1,65- 1,70 g/cm³

Bağlayıcı Epoksi 

Renk (A Komponent: Hardal Sarı - B Komponent: Beyaz)

Katı Madde Ağırlıkça 100 

Sertleştirici ile Karışım Oranı Ana malzeme/Sertleştirici: 1/1 ağırlıkça 

Sertleşme Süresi Ortalama: 40-50 dakika ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak

Desen Düz 

Kuruma Süreleri (20 ◦C , % 65 

bağıl nem) 

Dokunma kuruması : 3-4 saat      Tam kuruma süresi: 1 gün 
Toz tutmama süresi: 3-4 saat Mekanik dirence ulaşma süresi: 4-7 gün

Uygulama Isısı Hava ve yüzey ısısının + 5° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. 

Uygulama Şekli Mala, ıspatula, mastar, macun çeliği

Sarfiyat 100-115g/m² (Sarfiyat uygulanacak yüzeylerin durumuna göre 
değişebilir.) 

Depolama Ortam ısısı + 5 °C ile + 30 °C olan depolama şartlarında ana malzeme 2, 
sertleştirici 1 yıldır.

Ambalaj Şekli NET: 20 Kg – 3 Kg – 1 Kg

Koruma Bkz. MS-DS 

Ürün Özellikleri

SORFILL 1830 EPOKSİ DOLGU MACUN

Çift komponentli, epoksi reçine esaslı, yüzey toleranslıdır.
Ahşap, polyester, sac , alüminyum ve birçok yüzeyde tamir
ve dolgu amacı ile kullanılır. Genellikle ahşap ve sac
malzemelerin yüzey düzeltmelerinde, doldurulmasında
kullanılır. Hava sıcaklığına bağlı olarak 6–12 saat sonra
zımparalanabilir. Solvent içermez. Deniz suyuna ve kimyasal
maddelere mukavim, mekanik direnci yüksek, donduktan
(prizini aldıktan) sonra hacim kaybı yapmayan, sert elastik
yapısı sayesinde uygulandığı yüzeyle birlikte çalışan bir
epoksi dolgu macunudur.
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• Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.
• Bültenlerde verilen değerler Sor Marine’in yaklaşık 36 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler

olup, uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez.

Ofis: Turgut Özal Caddesi, Galvano Teknik Sanayi Sitesi, Platin Sokak, No: 47 İkitelli / İST / TR
Tel: 0212-549 74 10     Fax: 0212-549 78 81

www.sormarine.com     info@sormarine.com
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UYGUN EKİPMANLA
İLE UYGULAYIN.

YÜZEYİ 
TEMİZLEYİN.

KARIŞTIRIN. DONMAKTAN 
KORUYUN.

TEKNİK BÜLTENE 
BAKIN.

Yüzey Hazırlama

1830 Epoksi Dolgu Macunu, daha önce uygulanmış macunlar üzerine ya da yeni inşalarda 

uygulanacak yüzeylerde; temizlenmiş, yağdan arındırılmış ve 60 – 80 kum zımpara kâğıdı ile 

zımparalanıp hava püskürtülerek temizlendirildikten sonra uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak 

yüzeyler macunlar üzerine  1500 P. Bariyer Astar ile astarlanmış, ve astar uygulaması üzerinden en 

az 2- 3 gün geçmiş olmalıdır. Yüzeyler temiz ve kuru olmalı. Önceden uygulama yapılmış yüzeyler 

zımpara yapılmalı veya uygun astar ile astarlanmalıdır. Uygulama yapılacak zemin kötü ve zayıf 

durumda ise tüm eski kaplamaları ve astarlar tamamen sökülerek temizlendirilmelidir. 

1830 Epoksi Dolgu Macun, düz bir zemin üzerinde eşit miktarlarda her iki farklı renkteki 

komponentler homojen bir şekilde karıştırılıp renklerin tamamen birbirine karışması sağlandıktan 

sonra, mala, ıspatula, mastar veya macun çeliği yardımı ile uygulanır.

Dikkat! Yeni yapılmış polyester üzerine en az 7 gün geçmeden ya da uygun astarlarlar kullanmadan 

uygulama yapılmaz. 1830 Epoksi Dolgu Macunu en fazla 2-3 mm katlar halinde uygulanmalıdır, katlar 

arasındaki uygulama zamanlarına dikkat edilmelidir.

Uygulama

UYARILAR

+ 15 C⁰ in altında uygulamayınız.

+ 15 C⁰ altında stoklamayınız ve bekletmeyiniz.

Bu tip Macunlar solventsizdir, herhangi bir solventle inceltmeyiniz.

Talimatlarda yazan oranların dışına çıkmayınız.

http://www.sormarine.com/

