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Obszary stosowania 

Niepigmentowane spoiwo na bazie 
żywicy epoksydowej stosowane do 
impregnacji, gruntowania, jako 
warstwa sczepna, warstwa wyrów-
nawcza oraz do sporządzania za-
praw odpornych na nacisk, powłok 
samorozlewnych i warstw zasypy-
wanych przy wykonywaniu powłok 
z posypką: 

Przykłady zastosowa ń: 

� centra handlowe 
� warsztaty 
� często używane schody 
� hale produkcyjne 
� hale montażowe 
� hale stoczniowe 
� magazyny ciężkich towarów 

Właściwo ści produktu 

Przezroczysta, dwuskładnikowa 
płynna żywica epoksydowa na ba-
zie bisfenolu A: 

� niska lepkość 
� dobra zdolność penetracji  
� nie zawiera plastyfikatorów 
� nie zawiera nonylofenolu  

i alkilofenolu 
� odporna mechanicznie 
� odporna chemicznie 

Podło że 

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/mm² a wytrzymałość na 
ściskanie co najmniej 25 N/mm².  

Podłoża muszą osiągnąć wilgot-
ność równowagi i być chronione 
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 podło ża 

Podłoże należy przygotować za 
pomocą odpowiednich metod, np. 
metodą śrutowania lub ścierania 
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 

Pojemniki blaszane: 
Do żywicy (składnik A) dodać całą 
ilość utwardzacza (składnik B). 
Następnie masę wymieszać za 
pomocą wolnoobrotowego, elek-
trycznego mieszalnika (ok. 300 - 
400 obr./min), przelać do innego 
pojemnika i jeszcze raz dobrze 
wymieszać. 
W systemach wypełnianych, do 
mieszanki żywicy epoksydowej, 

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): 870 mPa·s 200 mPa·s 600 mPa·s 

 zaprawa 1:10 * 

Wytrzymałość na ściskanie:  42 N/mm² 
Wytrzymałość na zginanie: 11 N/mm² 

 
* Zaprawa epoksydowa z piaskiem normowym 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1160,6361 

Epoxy ST 100 
Przezroczysta żywica do gruntowania i przygotowania za-
praw. Gruntowanie w systemie Remmers OS 8. 
 

       

 

Proporcja miesza-
nia 2 składników 

Temperatura sto-
sowania 

Czas mieszania Malowanie pędz-
lem, wałkiem, roz-
lewanie, obróbka 

na stojąco 

Czas przydatności 
po wymieszaniu 

składników 

Przechowywać  
w miejscu zabez-
pieczonym przed 

mrozem 

Okres przechowy-
wania 
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podczas powolnego mieszania, 
dodawana jest odpowiednia dla 
danego zastosowania ilość wypeł-
niacza.  
Worek wielokomorowy: 
Opakowanie zewnętrzne otwiera 
się w miejscu żłobkowania i wycią-
ga przezroczysty worek wieloko-
morowy. Następnie należy wycią-
gnąć pręt dzielący komory worka. 
Oba składniki wymieszać poprzez 
intensywne wygniatanie (przez 
około 60 sekund).  
 
Gotową mieszankę zaraz po jej 
przygotowaniu nakłada się na 
przygotowaną powierzchnię i roz-
prowadza w odpowiedni sposób. 

Proporcje mieszania 

75 : 25 części wagowych 

Czas przydatno ści do stosowa-
nia po wymieszaniu 

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 dotycz ące obróbki 

Podczas pracy należy pamiętać 
o stosowaniu odpowiedniego wy-
posażenia ochronnego (patrz tak-
że "Indywidualne środki ochrony") 
W przypadku stosowania w syste-
mie OS 8 patrz "Wytyczne doty-
czące układania OS 8". 
 
Metoda nanoszenia 
W zależności od rodzaju zastoso-
wania rozprowadzać za pomocą 
rakli gumowej, wałka do epoksy-
dów lub pacy stalowej. 
 
Czasy przerw technologicznych 
Czasy przerw pomiędzy poszcze-
gólnymi etapami robót powinny 
wynosić, w temp. 20 °C, co naj-
mniej 12 godzin a maksymalnie 2 
dni. W przypadku przerw dłuż-
szych niż 48 godzin powierzchnię 
należy na świeżo obsypać suszo-
nym piaskiem kwarcowym. Poda-
ne czasy  ulegają skróceniu w 
wyższych temperaturach a w niż-
szych wydłużają 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 wy ższa od temperatury 
punktu rosy. 
Czas schni ęcia 
W temp. + 20 °C i przy wilgotno ści 
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 zastosowa ń 

Impregnacja/wzmacnianie pod-
łoża: 
Mieszankę żywicy i utwardzacza 
rozcieńcza się dodając do 20% 
wagowych rozcieńczalnika Rem-
mers Verdünnung V 101 i nakłada 
na podłoże do uzyskania stanu 
nasycenia, rozprowadza za pomo-
cą odpowiednich narzędzi, np. rakli 
gumowej i następnie wwałkowuje 
w podłoże używając wałka do 
epoksydów. 
Zużycie: około 0,30 - 0,50 kg/m² 
żywicy epoksydowej w zależności 
od rodzaju zastosowania i podłoża. 
W przypadku stosowania w syste-
mie OS 8 patrz "Wytyczne doty-
czące układania OS 8".  

Gruntowanie: 
Mieszankę żywicy i utwardzacza 
nakłada się na podłoże do wysy-
cenia. Następnie rozprowadza za 
pomocą odpowiedniego narzędzia, 
np. rakli gumowej w taki sposób, 
aby całkowicie wypełnić pory pod-
łoża. Następnie wałkuje się po-
wierzchnię wałkiem do epoksydów.  
Zużycie: około 0,30 - 0,50 kg/m² 
żywicy epoksydowej w zależności 
od rodzaju zastosowania i podłoża. 
 
Warstwa wyrównuj ąca / szpa-
chlówka drapana 
Materiał wypełniony w proporcji 
wagowej 1:1 nakłada się na za-
gruntowane podłoże i rozprowadza 
za pomocą pacy stalowej gładkiej 
lub szpachli do gruntowania  

i w razie potrzeby wałkuje wałkiem 
kolczastym. 
Zużycie na mm grubości warstwy: 
około 0,85 kg/m² żywicy epoksy-
dowej i 0,85 kg/m² Remmers  
SelectMix 05. 
 

Powłoka samorozlewna/warstwa 
obsypywana: 
Materiał wypełniony w proporcji 
1:1,5 części wagowych nakłada się 
na zagruntowane podłoże i roz-
prowadza za pomocą pacy ząbko-
wanej lub ząbkowanej rakli gumo-
wej i wałkuje wałkiem kolczastym.  
Zużycie na warstwę o grubości 1,5 
mm: ok. 1,00 kg/m² żywicy epok-
sydowej i 1,50 kg/m² Remmers Se-
lectMix SBL. 
 
Jastrych epoksydowy szczelny 
wobec płynów: 
Materiał wypełniony w proporcji  
wagowej 1:5 rozprowadza się za 
pomocą pacy stalowej i wygładza.  
Zużycie na mm grubości warstwy: 
ok. 0,4 żywicy epoksydowej i 2,0 
kg/m² Remmers SelectMix 25. 
 
Jastrych epoksydowy o otwar-
tych porach: 
Materiał wypełniony w proporcji  
wagowej 1:10 rozprowadza się za 
pomocą pacy stalowej i wygładza.  
Zużycie na mm grubości warstwy: 
ok. 0,2 kg/m² żywicy epoksydowej  
i 2,0 kg/m² Remmers SelectMix 25. 

Narzędzia, czyszczenie  

Paca stalowa gładka, paca ząbko-
wana, gumowa rakla, wałek do 
epoksydów, wałek kolczasty, mie-
szadło lub mieszarka przeciwbież-
na. Dokładne informacje znajdują 
się w naszym katalogu narzędzi. 
Narzędzia i ewentualne zanie-
czyszczenia należy czyścić na 
świeżo rozpuszczalnikiem V 101. 
Podczas czyszczenia należy zwa-
żać na zachowanie odpowiednich 
warunków bezpieczeństwa (patrz 
"Indywidualne środki ochrony"). 

Indywidualne środki ochrony 

Odpowiednie rękawice nitrylowe, 
okulary ochronne, osłona chronią-
ca przed opryskaniem. Dokładniej-
sze informacje zawarte są w na-
szym katalogu narzędziowym. 
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Wskazówki 

Wszystkie wyżej wymienione pa-
rametry i zużycia określono w wa-
runkach laboratoryjnych (20 °C), 
na kolorach standardowych. Pod-
czas stosowania na placu budowy 
można uzyskać wartości różniące 
się nieznacznie od podanych w in-
strukcji technicznej.  

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

Na powierzchniach ze sobą sąsia-
dujących należy stosować wyłącz-
nie materiał pochodzący z tej sa-
mej partii produkcyjnej (o tym sa-
mym numerze szarży), ponieważ 
inaczej mogą wystąpić nieznaczne 
wahania kolorystyki, połysku 
i faktury. 

Z uwagi na różną chłonność pod-
łoży mineralnych na zaimpregno-
wanej powierzchni mogą tworzyć 
się jaśniejsze i ciemniejsze plamy.  

Pod wpływem promieniowania UV 
i czynników atmosferycznych ży-
wice epoksydowe generalnie mogą 
zmieniać kolor. 

Powłoki gruntujące należy zawsze 
nakładać tak, aby wypełnić pory! 
W tym celu może być niezbędne 
nałożenie drugiej warstwy lub 
zwiększenie zużycia materiału. 

Dalsze wskazówki na temat spo-
sobu stosowania, budowy syste-
mów powłokowych i pielęgnacji 
wymienionych produktów zawarto 
w aktualnych instrukcjach tech-
nicznych, jak również w wytycz-
nych firmy Remmers dotyczących 
układania. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Worki wielokomorowe (nr art. 
6361) 1 kg oraz 2,5 kg 
Pojemniki blaszane (nr art. 1160) 
10 kg, 25 kg oraz beczki na spe-
cjalne zamówienie. 

Zużycie: 
W zależności od sposobu stoso-
wania 0,2 - 0,85 kg/m². 
 
 
 
 

Składowanie:    
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, nie wymieszane, prze-
chowywane w miejscu chłodnym 
ale chronionym 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: RE 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 
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Remmers Baustofftechnik GmbH 

Bernhard Remmers-Straße 13 
D-49624 Löningen 

10 
EN 1504-2 

Epoxy ST 100 
Produkt do ochrony powierzchni 

powłoka 
Skurcz liniowy ≤ 0,3% 
Wytrzymałość na ściska-nie: Klasa I: ≥ 35 N/mm² 
Przepuszczalność CO2: Klasa III: sD > 50 m 
Współczynnik rozszerzalności ciepl-
nej 

NPD 

Odporność na ścieranie NPD 
Nacięcie kratowe NPD 
Nasiąkliwość kapilarna 
i przepuszczalność wody 

Klasa III: w < 0,1 kg/m² x h0,5 

Odporność na zmiany temperatury > 2,0 (1,5) N/mm² 
Odporność na szok termiczny brak rys, pęcherzy, odspojeń 
Odporność na silne obciążenie che-
miczne 

spadek twardości po 24 godz. < 50% 

Zdolność mostkowania rys NPD 
Wytrzymałość na uderzenia brak rys lub odspojeń 
Próba zrywania dla oceny przyczep-
ności 

> 2,0 (1,5) N/mm² 

Reakcja na ogień Klasa Efl 
Chwytność Klasa III 
Postarzanie wymuszone NPD 
Reakcja antystatyczna NPD 
Przyczepność na mokrym betonie NPD 
Substancje niebezpieczne zgodnie z EN 1504-2, 5.3 
Dźwiękochłonność NPD 
Opór cieplny NPD 
Odporność chemiczna NPD 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. 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 pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


