
MasterFlow® 402

Tanımı

MasterFlow® 402, epoksi esaslı, üç bile!enli, 
özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, 
kendili"inden yerle!en grout harcıdır.

EN 1504-6

Kullanım Yerleri

Q  Çok a"ır makina montajlarında,
Q Yüksek dinamik yüklere maruz kalacak makine 

temellerinde,
Q Portal ve kule vinçlerin kiri! ve ayaklarındaki 

yüksek dayanım gerektiren onarımlarda,
Q Köprü mesnetlerinde,
Q Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
Q Deniz yapılarının onarım ve bakımında,
Q Yer altında kalan sanat yapılarının onarımında 

ve korunmasında,
Q Yapılarda ve dö!emelerde bulunan geni! 

çatlakların onarımında kullanılır.

Avantajları

Q   Astarsız uygulanır.
Q  Kendili"inden yerle!ir.
Q Kimyasal dayanımı yüksektir.

Epoksi Esaslı Grout Harcı
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Q Yüksek basınç, e!ilme ve çekme dayanımına    

sahiptir.
Q A"ınma ve darbe direnci yüksektir.
Q Betona ve çeli!e yüksek aderans sa!lar.
Q Tava ömrü ve kullanma süresi uzundur.
Q Büzülmez.
Q Solvent içermez.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlı!ı

Yapıların tamir edilecek çimento esaslı 
yüzeylerinin sa!lam, kuru, ta"ıyıcı, tozsuz ve 
temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı 
zayıflatacak her türlü ya!, gres, pas ve parafin 
kalıntılarından iyice temizlenmelidir. Kırılarak 
olu"turulan yüzeyin kenarları mümkün oldu!unca 
dik kesilmeli, donatıdaki pas temizlenmeli, 
gerekiyorsa yeni donatı eklenmelidir.

Makine ve Temelin Hazırlanması

Makine yerle"tirilmeden önce betondaki gev"ek 
ve bozuk bölgeler temizlenmeli, grout gelecek 
yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Cıvata ve taban 
plakası yüzeyine bula"mı" ya!, gres, toz gibi 
groutun performansını etkileyebilecek her türlü 
yabancı madde temizlenmeli ve yüzeylerin kuru 
olmasına dikkat edilmelidir. Taban plakasına 
önceden hava tahliye delikleri açılmı" olmalıdır. 
Makine yerle"tirilip konumu ve terazisi 
ayarlanmalı, bundan sonra pozisyonu hiç 
de!i"tirilmemelidir. Ayar takozları ("imler) daha 
sonra çıkartılacak ise harcın yapı"maması için 
hafifçe ya!lanmalıdır.

Kalıpların Hazırlanması

Kalıplar sa!lam malzemeden yapılmalı, i"lem 
sırasında kar"ıla"aca!ı kuvvetlere dayanacak 
"ekilde monte edilmelidir. Grout harcının 
dökülece!i tarafta taban plakası kenarı ile kalıp 

arasında 5 cm kadar döküm bo"lu!u bırakılmalıdır. 
Grout harcına yayılmayı sa!layacak basıncı 
vermek için, döküm tarafında duruma göre kalıp 
yüksekli!i dü"ünülmelidir. Çok büyük ebatlı 
plakaların altını doldurmak için, 1,5 m’ye kadar 
basınç yüksekli!i yapmak ya da pompa, boru 
vb. ekipman kullanmak gibi önlemler almak 
gerekebilir. Sızıntı ve basınç kaybını önlemek için 
kalıpların kenarları bo"luksuz olmalıdır.

Karı"tırma

A ve B bile"enleri temiz bir karı"tırma kovasına 
eklenerek, dü"ük devirli bir karı"tırıcı ile 1 - 2 
dakika karı"tırılmalıdır. Daha sonra C bile"eni 
yava" yava" ilave edilerek 400 - 600 devirli bir 
karı"tırıcı ile homojen ve topaksız bir karı"ım elde 
edilinceye kadar karı"tırılmalıdır.

Karı"ım Oranları

Uygulama Yöntemi

Onarım Uygulamaları

Hazırlanan harç, yüzeye, kalınlı!ı 4 mm ile 50 
mm arasında olacak "ekilde mala ile 
uygulanmalıdır. Maksimum uygulama kalınlı!ı 
tek katta 50 mm’yi geçmemelidir. Atmosfere açık 
geni" yüzeyler, özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı 
ortamlar, 24 - 48 saat süreyle dı" etkilerden 
korunmalıdır.

Grout Uygulamaları

Temel dolgusu yapılacak makinenin çevresinde 
çalı"an ba"ka makineler varsa, taban plakasının 
üzerine konan bir kap dolusu suyun yüzeyindeki 
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titre!im gözlenerek, çevreden gelen titre!imlerin 
ne ölçüde iletildi"i saptanmalıdır. Gerekirse 
çalı!an makineler, grout harcı kürünü alıncaya 
kadar (+20oC’de en az 10 - 12 saat) 
çalı!tırılmamalıdır.
Hazırlanan grout harcı, yüzeye kalınlı"ı tek katta 
4 mm ile 50 mm arasında olacak !ekilde, kalıbın 
yalnızca bir tarafından kesintisiz olarak 
dökülmelidir. Kalıp içerisinde hava sıkı!maması 
için iki taraflı dökümden kaçınılmalıdır. Kalıbın 
içindeki tüm bo!lukların dolmasını sa"lamak için, 
ucu çengel hale getirilmi! çelik bir tel kullanarak 
yerle!tirme yapılmalı, vibratör kullanılmamalıdır. 
Kalıplar 18 - 24 saatten önce alınmamalıdır. 
Atmosfere açık geni! yüzeyler, özellikle sıcak, 
kuru ve rüzgârlı ortamlar, 24 - 48 saat süreyle 
dı! etkilerden korunmalıdır.
Açıkta kalacak kenarlar kırılmak istenirse, priz 
ba!ladıktan ve harç kalıp sökülecek kadar 
sertle!tikten sonra kırılabilir. Ayar takozları 2 
günden önce alınmamalıdır. Makine i!letmeye 
alındıktan sonra, somun ve cıvataların gev!ekli"i 
kontrol edilmeli, gerekirse sıkılmalıdır.

Sarfiyat

1 mm kalınlık için 2,0 kg/m2

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Q +5oC’nin altındaki sıcaklıklarda uygulama 
yapmayınız.

Q Dı! yüzey uygulamalarında, yüzeyin ilk 24 saat 
güne!ten, rüzgardan, ya"murdan veya dondan 
korunması gerekir.

Q Malzemenin do"ru karı!ım oranlarında 
karı!tı"ından emin olunuz.

Q Reçine esaslı sistemlerin çalı!ma ve reaksiyon 
süreleri, ortam ve zemin sıcaklı"ı ve havadaki 
ba"ıl nemden etkilenir. Dü!ük sıcaklıklarda 
reaksiyon yava!lar, bu kullanma süresini ve 
çalı!ma süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar, 

reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen 
zamanlar buna ba"lı olarak kısalır. Malzemenin 
kürünü tamamlaması için, ortam ve zemin 
sıcaklı"ı, izin verilen minimum sıcaklı"ın altına 
dü!memelidir.

Q MasterFlow® 402  kullanıma hazır setler 
halinde üretilmi!tir. Uygulama esnasında 
karı!ım içerisine solvent vs. katılmamalıdır.

Q Ma lzeme yer le! t i r i l i r ken  v ib ra tör 
kullanılmamalıdır.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar 
solvent ile temizlenmelidir. MasterFlow® 402 
sertle!tikten sonra mekanik olarak yüzeyden 
temizlenebilir.

Ambalaj

15,625 kg set
Bile!en A: 2,000 kg teneke kutu
Bile!en B: 1,125 kg teneke kutu
Bile!en C: 12,500 kg diki!li torba

Depolama

Açılmamı! orijinal ambalajında, kuru ve kapalı 
ortamda +5 - +25oC arasında depolanmalıdır. 
Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst 
üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle 
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda 
ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Raf Ömrü

Uygun depolama ko!ullarında üretim tarihinden 
itibaren 18 aydır. Açılmı! ambalajlar uygun 
depolama ko!ullarında saklanarak bir hafta içinde 
kullanılmalıdır.
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Güvenlik Tavsiyeleri

Depolama ve uygulama alanlarına ate!le 
yakla!mak tehlikelidir. Depolama ve uygulama 
alanları havalandırılmalıdır.
Uygulama esnasında, i! ve i!çi Sa"lı"ı kurallarına 
uygun i! elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve 
maske kullanılmalıdır. Kürlenmemi! malzemelerin 
tahri! edici etkilerinden dolayı, bile!enler cilde 
ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde 
hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora ba!vurulmalıdır. 
Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların 
eri!emeyece"i yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel 
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. BASF 
Yapı Kimyasalları Sanayi A.!. sadece ürünün 
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl 
kullanılaca"ı ile ilgili yazılı öneriler dı!ındaki ve/
veya hatalı kullanımlardan dolayı olu!abilecek 
sonuçlardan BASF Yapı Kimyasalları Sanayi 
A.!. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, 
yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski 
basımları hükümsüz kılar (08/2013).


