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Obszary stosowania 

Odporna chemicznie, mostkująca 
rysy powłoka o szerokim zakresie 
stosowania. 

Przykłady zastosowań: 

 Instalacje ściekowe 
 Odstojniki 
 Zbiorniki gnojówki 
 Instalacje biogazu 
 Kadzie zanurzeniowe 

Właściwości produktu 
Epoxy Universal jest rozpusz-
czalnikowym, pigmentowanym 
materiałem powłokowym. 

 nie zawiera smoły 
 mostkuje rysy do 0,2 mm 
 jest odporna chemicznie 
 można ją nakładać metodami 

malarskimi i natryskowo 
 jest tiksotropowa i nie kapie 
 możliwe jest nakładanie jej  

w rozpoznawalnych cyklach 
roboczych (czarna – czerwona 
– czarna) 

Kolory 

czarny            nr art. 5590 
czerwonoczarny          nr art. 5591 
 
 

Podłoże 

Beton, jastrych, stal, stal ocynko-
wana. 
Należy usunąć oleje, tłuszcze, 
mleczko cementowe i inne zabru-
dzenia. Stal oczyścić metodą pia-
skowania z rdzy i naskórka wal-
cowniczego do stopnia czystości 
SA 2 1/2. 
Sposób stosowania  
Obydwa składniki dostarczane są 
w specjalnych pojemnikach, zapa-
kowane w odpowiednich propor-
cjach. Całość składnika z utwar-
dzaczem (składnik B) należy wlać 
do wiadra z żywicą (składnik A). 
Przestrzegać czasu mieszania 
wynoszącego minimum 2 minuty. 
Tworzenie się smug wskazuje na 
niewystarczające wymieszanie 
materiału.  
Do aplikacji natryskowej za pomo-
cą urządzenia airless  (np. pompy 
tłokowej  Storch SL 1100) ;lepkość 
gotowej mieszanki można dosto-
sować  dodając do 20% rozcień-
czalnika Verdünnung V 103. 

Proporcje mieszania 
75 : 25 części wagowych. 
Czas przydatności do stosowa-
nia po wymieszaniu 
W temp. 20°C i 60% wilgotności 
względnej powietrza około 120 
minut. Wyższe temperatury skra-
cają a niższe wydłużają ten czas. 
Wskazówki wykonawcze 

Podczas pracy należy pamiętać 
o odpowiednim wyposażeniu 
ochronnym (patrz indywidualne 
środki ochrony). 
Metoda nanoszenia 
W zależności od zastosowania: 
pędzlem, wałkiem do epoksydów 
lub urządzeniem airless.  
Czas odczekania 
Przerwy między poszczególnymi 
etapami pracy powinny wynosić  
w temp. 20°C co najmniej 12 go-
dzin, a maksymalnie 2 dni. Podany 
okres ulega skróceniu w wyższych 
temperaturach, a w niższych wy-
dłuża się.  
 

Dane techniczne produktu 

Gęstość (25°C): ok. 1,3 g/cm³ 
Temperatura zapłonu: ok. 30°C 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 5590-91 

Epoxy Universal 
Odporny chemicznie, mostkujący rysy materiał 
powłokowy oparty na żywicy epoksydowej zawiera-
jący rozpuszczalniki organiczne 
 

       
Proporcja 

mieszania 2 
składników 

Temperatura 
stosowania 

Czas mieszania Malowanie 
pędzlem, wał-
kiem, natrysk 
airless/airmix 

Czas przydat-
ności do użycia 
po wymieszaniu 

składników 

Produkt prze-
chowywać 

zabezpieczony 
przed mrozem 

Okres przecho-
wywania 
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Temperatura stosowania 
Temperatura materiału, powietrza  
i podłoża nie mogą być niższe od 
+10°C, a wyższe niż 25°C. Wilgot-
ność względna powietrza nie może 
przekraczać 80%. Temperatura 
podłoża powinna być o co najmniej 
3° wyższa od temperatury pokry-
wanego podłoża.  
 
Schnięcie: 
W temperaturze 20 °C i 60% wil-
gotności względnej powietrza: po 
powłoce można chodzić po 12 
godzinach, obciążać ją mecha-
nicznie po 2 dniach. Całkowitą 
wytrzymałość na obciążenia po-
włoka uzyskuje po 7 dniach,  
w przypadku niższych temperatur 
odpowiednio później. 
W trakcie procesu twardnienia 
(około 24 h w temp. 20°C) nałożo-
ny materiał należy chronić przed 
wilgocią, ponieważ inaczej może 
dojść do zaburzeń powierzchni  
i zmniejszenia przyczepności po-
włoki. 
Wskazówki  

Wszystkie podane wartości i zuży-
cia zostały oznaczone w warun-
kach laboratoryjnych (20°C),  
z zastosowaniem kolorów standar-
dowych. Podczas stosowania na 
placu budowy mogą wystąpić war-
tości nieznacznie odbiegające od 
podanych.  
 
Ubytki i pory należy przed nałoże-
niem powłoki zamknąć za pomocą 
materiału tiksotropowego, np. 
Epoxy MT 100.  
 
Maksymalna ilość, nanoszona  
w 1 etapie roboczym, nie powinna 
przekraczać 0,4 kg/m², aby unik-
nąć problemów z przyczepnością 
międzywarstw. Pod wpływem pro-
mieniowania UV i warunków at-
mosferycznych żywice epoksydo-
we są generalnie niestabilne. 
 W przypadku domawiania kolorów 

wzorcowych lub dostaw wielu partii 
materiału produkowanego indywi-
dualnie dla danego klienta na ten 
sam obiekt należy zawsze poda-
wać numer zamówienia lub numer 
partii towaru z pierwszej dostawy. 
Bez tych danych nie możemy za-
pewnić identyczności kolorów 
z pierwszego i kolejnych zamó-
wień.    
Dalsze szczegóły dotyczące spo-
sobu stosowania, struktur syste-
mów powłokowych i pielęgnacji 
wymienianych produktów znajdują 
się w aktualnych instrukcjach 
technicznych oraz zaleceniach 
firmy Remmers. 
Narzędzia, czyszczenie  

Pędzel, wałek, urządzenie do ma-
lowania natryskowego (airless). 
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy czyścić natychmiast i na 
świeżo rozpuszczalnikiem V 103.  
Indywidualne środki ochrony 

Podczas aplikacji natryskowej 
należy nosić indywidualne środki 
ochrony. Ochrona dróg oddecho-
wych: filtr kombinowany, co naj-
mniej typ A/P2 (na przykład firmy 
Dräger).  Odpowiednie rękawice 
ochronne - patrz karta charaktery-
styki. Nosić zamkniętą odzież ro-
boczą. Bliższe informacje na ten 
temat zawarte są w naszej ofercie 
narzędziowej.  
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy 5 kg, 10 kg,  
30 kg 
 
Zużycie: 
Stal względnie beton: 
3 warstwy po 0,4 kg/m² =  
1,2 kg/m². 
 
Ocynkowana blacha stalowa: 
2 warstwy po 0,35 kg/m² =  
0,7 kg/m². 

Składowanie: 
Materiał nie wymieszany, w orygi-
nalnych zamkniętych pojemnikach 
może być składowany przez 12 
miesięcy. 
Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska, 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 03 

Zawartość VOC: 
Wartość graniczna wyznaczona 
dla tego produktu przez UE 
(kat.A/j) wynosi: 500g/l (2010). Ten 
produkt zawiera < 500g/l. 
 

 
 
 
 

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. 
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