
Индустриални подове

Epotec S Classic

ЕpotecS Clssic е три-компонентна саморазливна епоксидна система за направа на
износоустойчиви безфугови финишни покрития с механична и химична устойчивост,
които са лесни за почистване.

Състав
Копонент А – епоксидна смола формулирана на база
Бисфенол А/Ф епихлорохидрин, оцветител.
Копонент В – втвърдител; смес от  поли(оксиалкилен
амин), алкифенол и заместен пиперазин.
Копонент С – пълнител (специална смес от
минерални субстанции).

Приложение
Системата Epotec S е предназначена за получаване
на повърхност с висока механична и химическа
усойчивост и лесен за почистване финиш на бетонни
подове. Подходящ е за подове в гаражи,
работилници и технически помещения, хранилища и
складове, болници и лаборатории, вскички видове
индустриални производства, включително
хранително-вкусова промишленост и много други.

Предимства
 Изключителна химична и механична

устойчивост;
 Добра устойчивост на захари, киселини и

содиев хлорид;
 Лесен за полагане;
 Лесен за почистване;
 Атрактивен дизайн – разнообразни цветове.

Подготовка на основата
Основата трябва  да бъде чиста, суха, без
замърсявания, здрава – без наличие на не-
хомогенни/не-плътни частици. Наличната остатъчна
влага в бетона трябва да бъде под 4%; бетона
трябва да бъде на възраст поне 28 дни.

Грундиране
Подготвената основа трябва да бъде хомогенна, без
дупки и пукнатини по цялата повърхност.
Грундирането на основата с Epotec SF или с Epotec
SW Clear (за мокри основи) е необходимо за да се
предотврати образуването на мехури и да се осигури
добра адхезия. При грундиране на основа с добро
качество на повърхността да се използва валяк, а в
случай на порьозна основа – метална маламашка.

Смесване
Разбъркайте Компонент А (смола), смесете с
Компонент В (втвърдител) и бъркайте до получаване
на хомогенна смес. Смесете с Компонент С (филър)
и бъркайте отнове до получаване на хомогенна смес.
Де не се разделят или подменят компонентите. Да не
се работи при температура под 15°С.



Полагане
Незабавно след смесването нанесете Epotec S с
нужната деблина с помоща на назъбена шпакла.
След това материала трябва бързо да се валира с
иглен валяк за да се освободят образуваните при
смесване въздушни мехури. След 25-45 минути (в
зависимост от околната температура) материала
трябва да се валира с иглен валяк отново.

Почистване
Незабавно след работа почистете инструментите с
ацетон.

Разходна норма
Един комплект Epotec S е достатъчен за направата
на 10-16 м2 в зависимост от вида на полагания под.
Забележка: възможни са малки вариации в нюанса
на цветовете при различните партиди. Поради
тази причина преди работа се уверете че
използвания материал е от една и съща партида.

Сертификати
Epotec S отговаря на изискванията на
Правителствена поръчка №163/2002. Материалът е
проверен от сертифициращи и изпитателни органи.
Производителят притежава всички необходими
тестове изисквани от законите в Република Чехия.
Качествто на материалите е одбрено от Сертификат
издаден от оторизиран орган, който в този документ
удостоверява, че продуктите пуснати на пазара
отговарят на техническите спецификации.
Материалът Epotec S се придружава от следните
документи:

 Сертификат №C-02-0854/A/Z издадена от CSI
a. s.Zlin;

 Декларация за съответствие издадена
съобразно § 12 par. 2 of the Act no. 22/1997
and § 5 of the overnment Order no. 163/2002;

 Строителен-технически сертификт № STO-02-
1108/A/Z издадена от CSI a. s.;

 Изявление за здравна безопасност на
продуктите издадена от Държавен Здравен
Институт;;

 Протоколи 10856-1/2, 10856-2/2 от тестове за
пожаро и технически характеристики
издадени от CSI a. s. Прага;

 Протоколи от тест №144-004-062 издадена
от CSI a. s. Zlin.

Опаковка
Материалът е опакован и е с общо тегло 35,2 кг.

 Компонент А – 11,10 кг
 Компонент Б – 4,50 кг
 Компонент С – 19,60 кг;

Съхранение
Да се съхранявава в сухо помещение при
температура не по ниска от 5°С и в оригинални
опаковки – при тези условия срока на годност на
продукта е 12 месеца.

Предпазни мерки
 Дразни очите, дихателните пътища и кожата;
 При контакт с кожата или вдишване  може да

доведе до чувствителност;
 Вредно за околната среда;
 Не вдишвайте газове, пари, изпарения;
 След контакт с кожата измийте незабавно

обилно с вода;
 В случай на контакт с очите измийте

незабавно обилно с вода и потърсете
лекарски съвет;

 В случай на инцидент или ако не се чувствате
добре незабавно потърсете лекарски съвет
(при възможност покажете етикет на
материла);

 Много токсичен за водни организми, може да
причини дълготраен неблагоприятен ефект
на водната среда.

 Избягвайте изпускане в околната среда.
Обърнете се към специалните инструкции в
леста за безопастност;

 Използвайе пододяща защитна екипировка –
дрехи, ръкавици, очила или защитни
распираторни маски.

 Пазете далеч от деца.

Технически данни
Устойчивост на натиск > 55 МРа

Устойчивост на опън > 15 МРа

Адхезия
> от силата на
разпадане на бетона

Време за работа при 20°С 30 мин.

Полагане на следващ слой  при 20°С след 12-16 часа

Пешеходен трафик при 20°С 12 часа

Пълно втвърдяване при 20°С след 7 дни

Препоръките за приложение и използване на продуктите са предоставени изцяло добронамерено и са определени в резултат на
общоприетите стандарти, които задължително трябва да бъдат спазвани (или следвани). Тъй като употребата на продуктите е извън наш
контрол не поемаме никаква отговорност за изпълнени работи на база на тази документация. Тази документация не трябва да замества
предхождащи работата проби, които препоръчваме при първоначална употреба, специфични характеристики, условия отнасящи се до
поддръжка и работа с продукта, работният обект или околната среда и др. (или не се изключват такива проби). Всички цифри, препоръки и
предпазни мерки са базирани на цялостни изследвания и нашия реален опит, за които сме без ангажимент. Въпреки, че цялата документация
е събрана прилежно и старателно, не поемаме никаква отговорност за грешки, неточности или печатни грешки. Запазваме правото да
променяме продукта, когато счетем това за необходимо. При необходимост от допълнителна информация преди или след работа с продукта,
моля свържете се с нас на тел. +359 2 945 46 02, e-mail:office@conixtrade.com

Препоръчително е да се следват предпазните мерки, описани в прдуктовите спесификации, копия от които се предоставят по


