
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU 

REPOXY 500    

BEZROZPUSZCZALNIKOWY GRUNT EPOKSYDOWY

WŁAŚCIWOŚCI: 
Dwuskładnikowy grunt epoksydowy o wysokiej wytrzymałości i niskiej lepkości, do utwardzania i uszczelniania pylących,
kruchych podłoży cementowych. Skutecznie odcina wilgoć resztkową (do 4 % CM) znajdującą się w posadzce. Posiada
doskonałą adhezję. Zabezpiecza przed pyleniem. Nie zawiera rozpuszczalników, ani wody. 

ZASTOSOWANIE: 
Do wzmacniania podłoży cementowych i anhydrytowych. Do gruntowania powierzchni pylących posadzek betonowych.
Do uszczelniania podkładów i posadzek cementowych o podwyższonej wilgoci resztkowej do 4 % CM. Można stosować
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Nie stosować gruntu w miejscach gdzie może dojść do zawilgocenia
podłoża od spodu. 

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed nałożeniem gruntu należy przeszlifować podkład w celu poprawy jego porowatości. Nie rozcieńczać. Nakładać na 
podłoże suche, wolne od zabrudzeń i kurzu.

Przed użyciem odczekać aż pojemniki osiągną temperaturę pokojową. 

Do komponentu A (żywica) należy dodać komponent B (utwardzacz). Mieszać ok. 5 minut, przy pomocy 
wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego, do osiągnięcia jednorodnej mieszaniny. 

Rozprowadzać równomiernie przy pomocy wałka, pędzla lub natryskiem hydrodynamicznym.

Drugą warstwę nakładać krzyżowo po utwardzeniu się pierwszej warstwy w stopniu umożliwiającym wchodzenie na nią 
(ok. 2 – 3 godziny). Następnie całą powierzchnię posypać piaskiem kwarcowym (0,6 – 1,2 mm) w celu zwiększenia 
przyczepności do podłoża innych produktów np. kleju. Po utwardzeniu (ok. 24 godziny) usunąć pozostałość 
niezwiązanego piasku a następnie rozpocząć dalsze prace. 

WARUNKI  APLIKACJI:
Temperatura powietrza: od +15 CO do + 25 CO

Temperatura podłoża :  od +10 CO do + 25 CO

Wilgotność powietrza:   od 45 % do 75 % 

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu w temperaturze powyżej +5OC. 
  
ZUŻYCIE:
0,20 – 0,40 kg/m2 na 1 warstwę (w zależności od podłoża) 

DANE TECHNICZNE:
komponent A – żywica, komponent B – utwardzacz 
 
Postać: ciecz
Barwa: jasnożółta  
Zapach:               charakterystyczny
Stosunek łączenia: komp. A: 100 części wagowych 

komp. B: 49 części wagowych 
Pyłosuchość: po ok. 10 godzinach 
Czas utwardzania: 24 godziny 
Czas stosowania mieszaniny (20oC): 60 minut 
Temperatura stosowania:               od +5oC do + 25oC 
Gęstość (20oC):               komp. A: 1,13g/cm3 

komp. B: 1,01 g/cm3



Ruch pieszy: po 2 – 3 godzinach 
Przydatność: 24 miesiące od daty produkcji 
Wielkość opakowania: 9 kg (komp. A 6 kg + komp. B 3 kg) 
Nr art.: 0960 

W  zakresie  rozwiązywania  trudnych  problemów  i  produktów  o  specjalnych  wymaganiach,  których  nie  obejmuje  niniejsza  karta
techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej
niniejsza karta traci swą ważność.


