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1. Compoziţie
-amestec bicomponent omogen de răşina epoxidica ,fileri, pigmenti , aditivi, solventi.
Componentul A – baza epoxidica – grund epoxidic ;
Componentul B – intaritorul aminic ;

2. Domeniu de utilizare
-stat de ancorare pentru vopseaua epoxidica .

3. Performante
-aderenta deosebita la suport ;
-prezinta rezistenta la intemperii ;
-formează pelicule lucioase ;
-prezinta duritate mare ;
-prezinta o foarte buna etalare la suport ;

4. Caracteristici tehnice
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Vizual
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PRODUS LICHID
Aspect
Timp de scurgere cupa
 4, secunde, min
Fineţe de frecare, microni
PELICULA USCATA
Luciu ( refexie regulata) la 60°, %, min.

5
6

Uscarea aparent completa ,ore
Aderentă, grila 2 mm, cifra de aderenta

7

Rezistenta la apa, la 23°C
-dupa 24 ore

60-80
Max. 30

SR EN ISO 2431:2012
SR EN ISO 1524

80-90

SR EN ISO 2813

24
1

SR EN ISO 3678
SR EN ISO 2409

-fara inmuiere

ER EN ISO 2812/2

5. Mod de utilizare
Pregătirea suprafeţelor: suporturile pe care se aplică vopseaua trebuie să fie, curate, desprăfuite,
uscate şi degresate.
-suprafete noi: betonul nou are nevoie de 28 de zile pentru intarire si uscare ianintea aplicarii ;
Se remediaza eventualele fisuri si imperfectiuni inainte de aplicare a produsului.
-suprafetele trebuie sa fie plane, netede si uscate ;
-eventuala eflorescenta se indeparteaza cu discuri diamantate.
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Pregătirea produsului: Raportul de componente A/B = 1 kg A / 0.3 kg B\
Se amesteca doar cantitatea ce necesita a fi folosita imediat deoarece timpul de viabilitatea a
amestecului este de aproximativ 1 ora.
Produsul NU este compatibil cu apa si nu se dilueaza.
Se recomanda aplicarea a minim 2 straturi pentru obtinerea unei grosimi de pelicula uscata de minim
250 µm.
Mod de aplicare:
-aplicarea se face prin pensulare, roluire, pulverizare prin air-less.
-aplicarea vopselei se face dupa min.24 ore si maxim 30 ore de la aplicarea grundului epoxidic ;
-intre straturile de vopsea aplicarea se face dupa minim 12 ore si maxim 30 ore , la o temperatura de
25°C ;
-temperaturta produsului : +15°C si + 30°C ;
-umiditatea suportului : max. 4% ;
- se va lucra uniform şi fără întrerupere, pentru a preveni apariţia unor dungi inestetice ;
- curăţarea uneltelor de lucru se face imediat după întrebuinţare ;
Indicaţii:
Produsul nu este compatibil cu alte vopsele / diluanti .
Uscare finala : 24 ore la 23°C.

6. Masuri de securitate
-produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de
aprindere ;
-in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate
la lucrul cu substanţe inflamabile , combustibile si nocive ;
-după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt periculoase în ceea ce priveşte
riscul de incendiu, explozie şi nocivitate ;
-agenţi de stingere recomandaţi: CO2 , Halon 1211(BCF), praf chimic, nisip ;
-agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic ;
-clasificare: preparat nociv si inflamabil ;

7. Ambalare, transport si depozitare
Ambalarea se realizează în ambalaje metalice.
Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor
privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive.
Depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la
temperaturi sub 250 C.

8. Consum estimat : 200-230 grame amestec/m2/strat in conditii optime de aplicare
9. Valabilitate: 24 luni pentru produsul ambalat original inchis etans.

