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Obszary stosowania 

Niepigmentowane spoiwo epoksy-
dowe jako warstwa gruntująca, 
wyrównująca i do sporządzania 
wytrzymałych na naciski zapraw  
pod pokryciami. 
 
Przykłady zastosowań: 

 centra handlowe 
 warsztaty 
 hale produkcyjne 
 hale montażowe 
 przemysł spożywczy 
 zakłady mięsne 
 piekarnie 
 fasety 
 rampy 
 progi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Właściwo ści produktu 

Przezroczysta, dwuskładnikowa 
płynna żywica epoksydowa na 
bazie bisfenolu A/F: 

 bardzo szybko wiąże 
 twardnieje od °C 
 niskolepka 
 dobra zdolność penetracji 
 nie zawiera plastyfikatorów 
 nie zawiera fenolu i fenolu  

nonylowego 
 bardzo wytrzymała mecha-

nicznie 
 odporna chemicznie 

 
Podło ża 

Podłoże musi być nośne, stabilne 
wymiarowo, zwarte, oczyszczone 
z luźnych części, pyłów, olejów, 
tłuszczów, ścieru gumowego i in-
nych substancji zmniejszających 
przyczepność. Minimalna wytrzy-
małość powierzchni na odrywanie 
musi wynosić średnio 1,5 N/mm2. 

Odporność na ściskanie: 25 
N/mm2. . Podłoża muszą osiągnąć 
wilgotność równowagi. 

 beton maks. 4% wag. 
 jastrych anhydrytowy maks. 

4% wag.  

Przygotowanie podło ża 

Poprzez wykonanie odpowiednich 
zabiegów, na przykład strumienio-
wanie kulkami, podłoże należy 
przygotować w taki sposób, aby 
spełniało wymienione wymagania. 
Wyłomy i ubytki w podłożu należy 
wypełnić do zrównania z powierz-
chnią za pomocą Remmers PCC 
System lub zapraw Remmers EP 
Mörtel.  
 
Sporz ądzenie  mieszanki 

Worek dwukomorowy (1kg / 2,5 
kg): 

Srebrne opakowanie zewnętrzne 
należy otworzyć wzdłuż perforacji i 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0899 

Epoxy Quick 100 
Bardzo szybko reagująca, przezroczysta żywica 
epoksydowa o szerokim zakresie stosowania. 

Dane techniczne  produktu  

 składnik A składnik B mieszanka 
Gęstość w 25°C: 1,07 g/cm 3  0,97 g/cm3 1,08 g/cm3 
Lepkość w 25°C: 900 mPas 800 mPas 800 mPas 
Temperatura zapłonu 102°C 102°C  
Proporcje mieszania: 1:10 części wagowych zaprawy* 
Wytrzymałość na  
ściskanie: 67 N/mm2  
Wytrzymałość na 
zginanie: 21 N/mm2  
 
* Zaprawa z żywicy epoksydowej z piaskiem  normowym 
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wyjąć przezroczysty worek dwu-
komorowy. Usunąć zamknięcie 
spomiędzy komór worka i inten-
sywnie wymieszać oba składniki 
poprzez zagniatanie, do chwili gdy 
nie będą już widoczne smugi (trwa 
to około 60 sekund). Należy za-
dbać o wypchnięcie materiału z 
narożników worka.  Gotową mie-
szankę należy przelać do pojemni-
ka z tworzywa i natychmiast  po 
sporządzeniu nanieść na przygo-
towaną powierzchnię za pomocą 
odpowiednich narzędzi lub wyle-
wając wprost z pojemnika.  

Pojemnik blaszany (10 kg/ 25 
kg) : 

Utwardzacz (składnik B) dodać do 
żywicy (składnik A), intensywnie 
wymieszać za pomocą wolnoobro-
towego mieszadła (maks. 400 
obr./min). Przelać do innego na-
czynia i jeszcze raz starannie wy-
mieszać. W systemach wypełnia-
nych do mieszanki żywicy epoksy-
dowej powoli mieszając dodaje się 
odpowiednią dla systemu ilość 
kruszywa, ponownie starannie 
miesza i nakładając na powierzch-
nię rozprowadza za pomocą od-
powiednich narzędzi. 

Proporcje mieszania 

75 : 25 części wagowych 
 
Czas przydatno ści mieszanki do 
stosowania 

W temp. 20°C i przy 60% wilgot-
ności względnej powietrza czas 
przydatności wynosi około 15 mi-
nut. Wyższe temperatury skracają, 
niższe wydłużają czas przetrzy-
mywania mieszanki w pojemniku. 

Wskazówki dotycz ące stosowa-
nia 

Podczas pracy zwracać uwagą Na 
odpowiednie wyposażenie ochron-
ne (patrz także osobiste środki 
ochronne).  

Metoda nakładania  
W zależności od zastosowania za 
pomocą rakli gumowej, wałka do 
epoksydów lub pacy stalowej. 

Przerwy technologiczne 
Przerwy między kolejnymi etapami 
robót powinny w temp. 20°C wy-
nosić co najmniej 2 godziny, a ma-
ksymalnie 1 dzień. Jeżeli przerwy 
są dłuższe niż 24 godzin, to po-

wierzchnię wykonaną ostatnio na-
leży obsypać suszonym piecowo 
piaskiem kwarcowym.  Podane 
czasy ulegają skróceniu w wyż-
szych temperaturach a w niższych 
wydłużają się.  

Temperatura stosowania 
Temperatury materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża powinny 
wynocić co najmniej 3°C, a mak-
symalnie 25°C. Wilgotno ść wzglę-
dna powietrza nie może przekro-
czyć 80%. Temperatura podłoża 
musi być wyższa o co najmniej 
3°C od temperatury Punktu rosy. 

Schni ęcie 
W temp. 20°C i przy 60% wilgot-
ności względnej powietrza: 
po powłoce można chodzić po 3 
godzinach, mechanicznie obciążać 
po 1 dniu. Całkowicie twardnieje 
po 7 dniach. W niższych tempera-
turach proces schnięcie odpo-
wiednio się wydłuża. Podczas 
twardnienia (około 24 godz. 
w temp. 20°C) nakładany materiał 
należy chronić przed wilgocią, 
ponieważ inaczej może dojść do 
zakłóceń powierzchni i zmniejsze-
nia przyczepności.  

Przykłady zastosowa ń 

Gruntowanie: 
Na powierzchnię wylewa się czy-
stą żywicę. Za pomocą odpowied-
nich narzędzi, na przykład rakli 
gumowej, materiał rozprowadza 
się tak, aby całkowicie wypełnić 
objętość porów podłoża. Następnie 
wwałkowuje się w podłoże za po-
mocą wałka do epoksydów. Zuży-
cie w zależności od podłoża i za-
stosowania: 0,30-0,50 kg/m2. 

Warstwa wyrównawcza / szpa-
chlówka drapana : 
Materiał wypełniony w proporcji 1:1 
części wagowych rozprowadza się 
za pomocą pacy stalowej lub 
szpachli do gruntowania. i w razie 
potrzeby wałkuje wałkiem kolcza-
stym.  Zużycie na 1 mm grubości 
warstwy: ok. 0,85 kg/m² żywicy 
epoksydowej i ok. 0,85 kg/m² 
Remmers Selectmix 05. 

Posadzka pływaj ąca/warstwa 
zasypywana: 

Materiał wypełniony w proporcji do 
1:1,5 części wagowych nakłada się 
na zagruntowane podłoże i roz-
prowadza za pomocą pacy ząbko-

wanej lub ząbkowanej rakli gumo-
wej, po czym odpowietrza wałkiem 
kolczastym. Zużycie na warstwę 
o grubości 1,5 mm: ok. 1,00 kg/m² 
żywicy epoksydowej i 1,5kg/m² 
Remmers Selectmix SBL. 

Stabilna zaprawa z żywicy epok-
sydowej: 
Materiał wypełniony w proporcji do 
do 1:5 części wagowych nakłada 
się, rozprowadza i wygładza za 
pomocą pacy stalowej. Zużycie na 
1 mm grubości warstwy: ok. 0,4 
kg/m² żywicy epoksydowej i ok. 2,0 
kg/m² Remmers Selectmix 05 

Epoksydowa zaprawa napraw-
cza : 
Materiał wypełniony w proporcji 1:8 
części wagowych rozprowadza się 
za pomocą pacy stalowej i następ-
nie rozprowadza i wygładza. Zuży-
cie na 1 mm grubości warstwy: ok. 
0,25 kg/m² żywicy epoksydowej i 
ok. 2,0 kg/m² Remmers Selectmix 
08. 

Narzędzia, czyszczenie 

Paca stalowa, paca ząbkowana, 
rakla gumowa, wałek do epoksy-
dów, wałek kolczasty, mieszarka 
lub mieszadło z ruchem wymuszo-
nym. 
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy czyścić natychmiast i na 
świeżo rozpuszczalnikiem V 101. 

Podczas czyszczenia należy pa-
miętać o stosowaniu odpowiednich 
środków ochronnych (patrz także 
„Indywidualne środki ochrony”).  

Osobiste środki ochronne 

Odpowiednie rękawice z kauczuku 
nitrylowego, okulary ochronne, 
fartuch chroniący przed rozbry-
zgami. Więcej danych na ten temat 
zawiera nasza oferta narzędziowa. 

Wskazówki  

Wszystkie wyżej podane wartości  
i wielkości zużycia zostały ozna-
czone w warunkach laboratoryj-
nych (20°C), na kolorach standar-
dowych. W warunkach placu bu-
dowy mogą wystąpić wartości i 
stopnie wypełnienia odbiegające 
od podanych w Instrukcji Tech-
nicznej.  

Szlifujące obciążenia mechaniczne 
prowadzą do powstania śladów 
zużycia powierzchni powłoki. Po-
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włoka nie nadaje się na powierz-
chnie obciążone ruchem pojaz-
dów z kołami metalowymi lub po-
liamidowymi! 

W przypadku domawiania lub do-
staw z wielu partii produkcyjnych 
do tego samego obiekt proszę 
zawsze podawać numer zlecenie 
lub partii dotyczący pierwszej do-
stawy. 

Z uwagi na zróżnicowaną chłon-
ność podłoży mineralnych zaim-
pregnowane powierzchnie wyglą-
dają łaciato. 

 Żywice epoksydowe narażone na 
działanie promieniowania UV i wa-
runków atmosferycznych są gene-
ralnie niestabilne kolorystycznie. 

Dalsze szczegóły na temat stoso-
wania, budowy systemu i pielę-
gnacji wymienionych produktów 
zawarte są w aktualnych instruk-
cjach technicznych dotyczących 
zalecanych systemów Remmers. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy 1,0 kg i 2,5 kg. 

Zużycie: 
W zależności od zastosowania 
między 0,2 a 0,85 kg/m2  

Składowanie: 
Materiał nie wymieszany, w orygi-
nalnych, zamkniętych pojemni-
kach, przy składowaniu w miejscu 
chłodnym ale zabezpieczonym 
przed mrozem, co najmniej 
12 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

KOD GIS: 01 
Chem VOC farb V (2004/42/EG): 
Grupa (LB): j 
Stopień 2 (2010): maks. 500 g/l 
Stopień 1  (2007): maks. 550 g/l 
Ten produkt zawiera: < 500 g/l 
 

 

 
Remmers Baustofftechnik  

Bernhard Remmers-Straße 13 
D-49624 Löningen 

07 
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4 

Epoxy Quick 100  
Żywica syntetyczna do stosowania w budynkach 
(zastosowanie zgodnie z instrukcją techniczną) 

Reakcja na ogień Bfl 
Wydzielanie substancji korozyj-
nych 

SR 

Przepuszczalność wody NPD 2)  
Odporność na ścieranie < AR 1 1) 
Przyczepność > B 1,5 
Odporność na uderzenia > IR 4 
Izolacyjność akustyczna NPD2) 
Dźwiękochłonność NPD2) 
Opór cieplny NPD2) 
Odporność chemiczna NPD2) 
1) Oznaczane w oparciu o metodę BCA na gładkich powierzchniach 
2) NPD: Właściwości nie określono 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


