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D.E.H TM 804 
Epoksi Sertleştirme Ajanı 

 

 
Açıklama D.E.H. ™ 804 su bazlı bir epoksi sertleştirme ajanıdır. 

 
 

Faydalar D.E.H. ™ 804, bir amin sertleştirme ajanı su içinde çözülmüş ve epoksi reçine emülsiyon 
haline getirmek için tasarlanmıştır. Avrupa Direktifi 2004/42 / EC’ne göre benzil alkol veya 
uçucu organic bileşik içermeden formüle edilmiştir. D.E.H. 804 dolayısıyla, kendiliğinden 
yayılan zemin kaplamaları için kür ajanı olarak (2-3mm) hizmet edebilir, yani inşaat 
ürünlerinden gelen emisyon miktarının en az olması gereken yerlerde, örneğin okul, 
hastane gibi, kullanılabilir. 

 
Bunun yanında, D.E.H. 804 sertleştirme ajanı, çok iyi su buharı geçirgenliğine sahiptir: 
Döşeme örnekleri D.E.H. 804 ile formüle edilerek düşük su buharı difüzyon eşdeğer hava 
tabakası kalınlığı gösterir(Sd). Bu yüzden D.E.H. 804 yeşil beton döşemelerinin 
gelişiminde veya su alt tabakaya göç etmesi beklenen yerlerde kullanılabilir. 

 
Kullanma süresi sonunda D.E.H. 804’de viskozite artışı veya parlama kaybı görülebilir. 

 
Kaplamalar D.E.H. 804 ile formüle edildiğinde yüksek parlama gösterir, bükülme efekti 
veya deformasyon olmaz.   İç gerilme miktarını sınırlar. 

 
D.E.H. 804 su içerisinde çözülmüş bir çözelti olarak donmaya karşı hassastır.. Ancak bir 
emülsiyon değildir. Donması durumunda ısılıtılıp bir değişiklik göstermeden tekrar 
kullanılabilir. 

 
Uygulama  Kendiliğinden yüzeylenen döşemeler 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

       Notlar 

Bunlar sadece ve teknik özellikler şeklinde tipik özellikleridir. Kullanıcılar kendi testlerle sonuçlarını teyit etmelidir. 
 
Tipik Kullanım ve Performans Özellikleri 
 

Anlaşma uyarınca sunulan tüm veriler D.E.R. 3221 kullanılarak geliştirilen bir epoksi reçine bileşeni olarak 
kullanılabilir. 

 
 Nominal değer (Birim) 

Karışım Oranı 100 : 90  
Karışım Viskozitesi, 25°C 2250 mPa.s 

Uygulama Süresi 50 dakika 

 

Tipik Özellikleri 
                                                    Nominal  Değer                                           Metot 

  Viskozite,  25°C

 

11000 mPa .s        ISO 3219 

19 Amin Değeri 25  5  -  275 mg K OH/g         ISO 9702 

02 Amin Hidrojen Eşdeğer Ağırlık (tedarik edildiği gibi) 175 g/eq                              Hesaplanmış 

planmış Katı İçeriği   69  -  71 wt.%                               ATSM D2369 

D2369  



 

Emülsiyon Oluşumu 
 
Su ve uygun bir epoksi reçinesi ile bir araya geldiğinde, DEH ™ 804 ikinci emülsiyon, epoksi reçinesi bileşeni için bir 
yüzey aktif madde olarak işlev görecektir. Yüksek kaliteli emülsiyon oluşumunu garanti etmek için, aşağıdaki önerileri 
takip edilmelidir: 

 
1. D.E.H. 804, epoksi reçinelerle aynı viskozite değerine getirilmesi için su ile karıştırılmalıdır. 
2. Yeterli karıştırma oranı altında epoksi reçine ile sertleştirme ajanı tarafını birleştirin. 

      Sıcaklığın 50
o
C’yi aşmayacak şekilde monitörlerden takip edilmesi tavsiye edilir. 

 
   Uygulama 

 
   Optimum sonuçlar sağlanması için aşağıdaki koşullar altında D.E.H. 

TM
 804 formülasyonlarının uygulanmasını tavsiye 

ederiz. 
- Bağıl nem < 80% 
- Sıcaklık: 10-30°C 

 
  Başlangıç formülasyonu 
 
Aşağıdaki formülasyon saten döşeme işlerinin geliştirilmesine izin verir, örn. parlaklık sunar (60°) ~20. Bu formülasyone 
gore 6 metreden    daha az su geçirgenliği gösterecektir. (Formülasyonlar için rekabetci su bazlı sertleştiriciler için SD 
değeri daha aşağıda) 

 

 

                  Shore D Sertliği Gelişimi                    Mekanik Özellikler 

                                                                                                         

 

 

Çekme Dayanımı 19.5 N/mm2 

Basınç Dayanımı 35 N/mm2 

Çekme Payı < 1 N/mm2 

  Bileşenler      Miktar  

Bölüm A   
D.E.H.™ 804 120 gr 

Su 63 gr 

Köpük Giderici Madde                                5               gr 

Pigment, örn. Kronos 2063 29 gr 

Pigment, örn. Flammruss 101 1 gr 

Baryum Sülfat, örn. EWO 300 gr 

Kuvars (0,06 – 0,25), örn. ISG 
100 

450 gr 

Su 30 gr 

Tiksotropik ajan, örn. Deuteron 
VT 819, %3 suda 

2 gr 

   
Bölüm B   
D.E.R.™ 3221 140 gr 

 

Su İçeriği 12  %ağır. 

Bağlayıcı İçeriği 20 %ağır
. Dolgu İçeriği 68 %ağır
. PVC 56 %ağır
.  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/bas%C4%B1n%C3%A7%20dayan%C4%B1m%C4%B1

