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Obszary stosowania 

Niepigmentowane, tiksotropowe 
spoiwo na bazie żywicy epoksy-
dowej stosowane do gruntowania 
lub zamykania porów w jastry-
chach epoksydowych. 

Właściwości produktu 

Przezroczysta, dwuskładnikowa 
płynna żywica epoksydowa na 
bazie bisfenolu A: 

 tiksotropowa 
 nie zawiera plastyfikatorów 
 nie zawiera nonylofenolu  

i alkilofenolu 
 odporna mechanicznie 

Podłoże 

Podłoże musi być nośne, stabilne 
wymiarowo, mocne, oczyszczone  
z luźnych części, pyłów, olejów, 
smarów, ścieru gumowego i innych 
substancji zmniejszających przy-
czepność. Wytrzymałość podłoża 
na odrywanie musi wynosić śred-
nio 1,5 N/mm

2
 a wytrzymałość na 

ściskanie co najmniej 25 N/mm
2
.  

Podłoża muszą osiągnąć wilgot-
ność zrównoważoną i być chronio-
ne także podczas eksploatacji 
przed oddziaływaniem wilgoci od 
spodu.  

 Beton maks. 4 % wag. 
 Jastrych cementowy maks.  

4 % wag. 
 Jastrych anhydrytowy maks. 

0,3 % wag. 
 Jastrych magnezytowy  

2 - 4 % wag. 
 
W jastrychach anhydrytowych  
i magnezytowych należy absolut-
nie wykluczyć wnikanie wilgoci  
z elementów budowli lub gruntu. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy przygotować za 
pomocą odpowiednich metod, np. 
metodą śrutowania lub szlifowania 
tarczą diamentową w taki sposób, 
aby spełniało przedstawione wy-
magania.  
Wyłomy i ubytki w podłożu należy 
wypełnić zaprawami systemu 
Remmers PCC lub zaprawami 
epoksydowymi Remmers EP. 
 
 
 

Przygotowanie preparatu 

Do żywicy (składnik A) dodać całą 
ilość utwardzacza (składnik B). 
Następnie masę wymieszać wol-
noobrotowym mieszadłem elek-
trycznym (ok. 300-400 obr./min.), 
przelać do innego pojemnika  
i jeszcze raz dobrze wymieszać. 

Proporcje mieszania 

75 : 25 części wagowych 

Czas przydatności do  
stosowania 

W temp. 20 °C i przy 60 % wilgot-
ności względnej powietrza około 
25 minut. Wyższe temperatury 
skracają, niższe wydłużają czas 
przydatności do użycia po wymie-
szaniu. 

Wskazówki dotyczące obróbki 

Podczas pracy należy stosować 
odpowiednie osobiste wyposaże-
nie ochronne (patrz także punkt 
osobiste wyposażenie ochronne). 
 

Dane techniczne produktu 

 składnik A składnik B mieszanka 
Gęstość(25°C): 1,12 g/cm³ 1,03 g/cm³ 1,10 g/cm³ 
Lepkość (25°C): tiksotropowa 200 mPas tiksotropowa 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1157 

Epoxy ST 100 TX 
 
Tiksotropowa żywica do gruntowania 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcje 
mieszania 2 
składników 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas miesza-
nia 

 Nakładanie 
pędzlem, 

wałkiem, praca 
na stojąco 

 Czas przydat-
ności do 
użycia po 

wymieszaniu 

 Chronić przed 
mrozem! 

 Czas składo-
wania 
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Metoda nanoszenia 
W zależności od rodzaju zastoso-
wania rozprowadzać za pomocą 
rakli gumowej, wałka do epoksy-
dów wałka do materiałów poliure-
tanowych. 
 
Czasy przerw technologicznych 
Czasy przerw pomiędzy poszcze-
gólnymi etapami robót powinny dla 
temp. 20 °C wynosić co najmniej 
12 godzin a maksymalnie 2 dni.  
W przypadku przerw dłuższych niż 
48 godzin powierzchnię należy na 
świeżo obsypać suszonym pia-
skiem kwarcowym. Podane czasy  
ulegają skróceniu w wyższych 
temperaturach a w niższych wy-
dłużają się. 
 
Temperatury stosowania 
Temperatury materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża: minimal-
nie 8 °C, a maksymalnie 30 °C. 
Wilgotność względna powietrza nie 
może przekroczyć 80 %. Tempera-
tura podłoża musi być o co naj-
mniej 3 °C wyższa od temperatury 
punktu rosy. 
 
Czas schnięcia 
W temp. + 20 °C i przy wilgotności 
względnej powietrza 60%: można 
chodzić po 1 dniu, mechanicznie 
obciążać po 3 dniach, powłoka jest 
całkowicie stwardniała po 7 
dniach. W niższych temperaturach 
czasy te są odpowiednio dłuższe. 
 
Podczas procesu twardnienia 
(około 24 godziny w temp. 20 °C) 
naniesiony materiał należy chronić 
przed wilgocią, ponieważ inaczej 
mogą wystąpić wady powierzchni  
i zmniejszenie przyczepności. 

Przykłady zastosowań 

Gruntowanie/zamknięcie porów: 
Wymieszaną żywicę nakłada się 
na podłoże do wysycenia. Następ-
nie rozprowadza za pomocą od-
powiedniego narzędzia, np. rakli 
gumowej w taki sposób, aby cał-
kowicie wypełnić pory podłoża. 
Później wałkuje się powierzchnię 
wałkiem do epoksydów lub wał-
kiem do materiałów poliuretano-
wych.  
Zużycie: około 0,20 - 0,50 kg/m² 
żywicy epoksydowej w zależności 
od rodzaju zastosowania i podłoża. 

Narzędzia, czyszczenie  

Gumowa rakla, wałek do epoksy-
dów, wałek do materiałów poliure-
tanowych, mieszadło lub mieszar-
ka przeciwbieżna.  
Narzędzia i ewentualne zanie-
czyszczenia należy czyścić na 
świeżo rozpuszczalnikiem V 101. 
Podczas czyszczenia należy sto-
sować odpowiednie osobiste wy-
posażenie ochronne (patrz także 
punkt osobiste wyposażenie 
ochronne). 

Osobiste wyposażenie ochronne 

Odpowiednie rękawice nitrylowe (np. 
Tricotril firmy KCL), okulary ochron-
ne, osłona przed rozpryskami,  
koszula z długimi rękawami lub za-
rękawki.  

W razie natryskiwania materiału 
konieczne jest dodatkowe wypo-
sażenie ochronne (filtr oddecho-
wy). Patrz karta charakterystyki. 

Wskazówki 

Wszystkie wyżej wymienione ba-
dania wykonano w warunkach 
laboratoryjnych (20 °C), na kolo-
rach standardowych. Podczas 
stosowania na placu budowy moż-
na uzyskać wartości różniące się 
nieznacznie od podanych w in-
strukcji technicznej.  

Mechaniczne obciążenia ścierają-
ce prowadzą do powstania śladów 
ścierania na powierzchni powłoki.  

Na połączonych powierzchniach 
należy stosować materiał z jednej 
partii produkcyjnej, w przeciwnym 
wypadku może dojść do nieznacz-
nych różnic w kolorze, połysku lub 
fakturze. 

W wyniku zróżnicowanej chłonno-
ści podłoży mineralnych po-
wierzchnie zaimpregnowane mogą 
wyglądać pstrokato. 

Powłoki epoksydowe narażone na 
działanie UV generalnie nie są 
stabilne kolorystycznie. 

Warstwę gruntującą należy zaw-
sze nakładać tak aby zamknąć 
pory! W razie potrzeby konieczne 
jest dwukrotne gruntowanie lub 
zwiększenie zużycia materiału. 

W przypadku późniejszego ukła-
dania systemów mineralnych wy-
maga się obsypać piaskiem kwar-
cowym. 

Dalsze wskazówki na temat ob-
róbki i pielęgnacji wymienionych 
produktów zawarto w aktualnych 
informacjach technicznych, jak 
również w wytycznych firmy Rem-
mers dotyczących układania. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki blaszane 2,0 kg, 10 kg, 
beczki na specjalne zamówienie 

Zużycie: 
W zależności od sposobu stoso-
wania między 0,2 a 0,5 kg/m². 

Składowanie:   
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, nie wymieszane, prze-
chowywane w miejscu chłodnym 
ale chronionym przed mrozem co 
najmniej 12 miesięcy. 
 

Bezpieczeństwo, 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 oraz w 
broszurze „Żywice epoksydowe w 
budownictwie i środowisku” wyda-
nej przez stowarzyszenie chemii 
budowlanej Deutsche Bauchemie 
e.V. (wydanie 2, stan 2009).  
 

Kod GIS: RE 01 

Zawartość VOC: 
Wartość graniczna dla tego pro-
duktu w EU (kat. A/j): 
maks. 500 g/l (2010) 
Ten produkt zawiera < 500 g/l 
VOC 
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Remmers Baustofftechnik 
Bernhard Remmers-Straße 13 

D-49624 Löningen  

11 

GBIII 050_2 

EN 13813:2002  

1157 

Podkłady z żywic syntetycznych do stosowania w budynkach 

Reakcja na ogień Efl 

Wydzielanie substancji korozyjnych SR 

Odporność na ścieranie < AR 1 

Przyczepność > B 1,5 

Odporność na uderzenia > IR 4 

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. 

 


