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Течност

Прозрачен

1.12± 0,5% kg/l

10:4
(А:B-по тегло)

100 %
(А+В)

70 минути
30 минути

+60°C*
+80°C*

24 часа

72 часа

7 дни

20.000

свойство резултат

Вид мин. 12 часа 
макс. 7 дни

Време за нанасяне
между слоевете

при +20°C

Готовност за лек
пешеходен трафик

Готовност за
пълно натоварване

Цвят

Плътност
компонент А

1.05 ± 0,5% kg/lПлътност
компонент B

1.10 ± 0,5% kg/lПлътност
готова смес

Пропорция на
смесването

Обем на твърди
частици

Отворено време
за работа/годност на сместа

при +10°C
при +30°C

Устойчивост на
високи температури

постоянно
краткотрайно

Пълно втвърдяване
при +20°C

Устойчивост на
водни пари (μ)

* Не се препоръчва постоянно
излагане на по-високи температури

и температури близки до допустимите.

INFRAFLOOR EP 100 Epoxy primer е двукомпонентен 
епоксиден грунд/свързващо вещество, без разреди- 
тели.

Грунд върху бетон, замазка, епоксидни системи
Грунд при системи за хидроизолация
Грунд за покрития на основата на полиурея
Грунд за изравнителни и самонивелиращи 
замазки
Заздравяващ повърхностен слой за спиране на 
разпрашаване

Не съдържа пълнители/агрегати
Многофункционалност в приложението
Нисък вискозитет (дълбоко проникване)
Осигурява отлична адхезия
Бързо набиране на якост и възможност за пре- 
покриване
Широк температурен диапазон за полагане
Добро отворено време за работа
Не съдържа ЛОС
Запълва микропукнатини, образувани върху 
повърхността на бетона и образува водозащитен 
слой. 

Инструкции за нанасяне

ЗА ГРУНД И ЗАПЕЧАТВАЩ СЛОЙ ПРОТИВ РАЗ- 
ПРАШАВАНЕ:
Основата трябва да е здрава (над 25N/mm2), 
механично подготвена (шлайфана, фрезована, бласти- 
рана), със запълнени дупки, неравности и каверни, 
обезпрашена.
Смесването на двата компонента се извършва за около 
2 минути чрез нискооборотен миксер (300 обр./мин), 
без предварително разбъркване на комп.А. Влажност 
на основата: под 6%. Нанася се плътен, равномерен, 
непрекъснат и непорест слой.
ЗА МЕЖДИНЕН СЛОЙ ПРИ ОПЕСЪЧЕНИ СИСТЕМИ:
Може да се положи с или без пълнители, като 
междинен слой, който да бъде опесъчен.
ЗА ИЗРАВНИТЕЛЕН СЛОЙ – ШПАКЛОВКА:
• Грундиране
• Смесване на материал 1:10 с кварцов пясък
• Полагане на шпакловка до желаното ниво на пресен   
    грунд
• Съотношението може да варира според желания    
    ефект.

Съхранение

24 месеца в неотворени опаковки при температурата 
на съхранение  между 5°C и 35° C. Да се пази от влага  и 
излагане на пряка слънчева светлина.

Опаковка

Компонент А - метална кофа 10 кг. (смола)
Компонент В  - метална кутия 4 кг. (втвърдител)

Правила за безопасност
Специфична информация относно състав, опасни 
субстанции, почистване, съответни инструкции за 
безопасност, както и мерките за първа помощ при 
контакт с продукта вижте в Информационния лист за 
безопасност.

Разходна норма

Между 150 - 300 гр/м2 за слой в зависимост от 
хигроскопичността и гладкостта на основата. 
Разходната норма е теоретична. Препоръчителни са 
контролни проби на покритието преди основното 
полагане. В зависимост от бетоновата повърхност за 
по-добра импрегнация се препоръчва разреждане с до 
5% епоксиден разредител.

Техническа таблица            

Описание на продукта

Области на приложение                            

Характеристики и предимства

Информацията, предоставена в този документ, е вярна и точна до нивото на текущите ни технически познания. Тя може да се разглежда само като 
препоръки към нашите клиенти и не предполага никаква обвързваща достоверност. Правни обвързващи ефекти се изключват.                      01.01.2021     

ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ

INFRAFLOOR EP 100 Epoxy primer
Двукомпонентен епоксиден грунд


