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Obszary stosowania 

Wysokiej jakości, matowe, emulgu-
jące w wodzie pigmentowane za-
mknięcie na bazie żywicy epoksy-
dowej. Ostateczne zamknięcie  
w systemie Remmers Deck OS 8 
WD-LE. 

Właściwo ści produktu 

Pigmentowane, dwuskładnikowe, 
emulgujące w wodzie spoiwo na 
bazie żywicy epoksydowej o sze-
rokim spektrum zastosowań. 
� matowe  
� o nikłym zapachu 
� umożliwia dyfuzję pary wodnej 
� odporne mechanicznie  

i chemicznie 
� przejezdne 
� po stwardnieniu - nie budzi 

zastrzeżeń z punktu widzenia 
bezpieczeństwa fizjologicznego 
człowieka 

� spełnia kryteria złotego statusu 
DGNB (Niemcy)  

Kolory 
kolory specjalne:  
> 100 kg nr art. 6290 
 

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 odrywa-
nie musi wynosić średnio 1,5 
N/mm² a wytrzymałość na ściska-
nie co najmniej 25 N/mm².  

Podłoża muszą być wystarczająco 
przereagowane i nośne: 

� beton maks. 6% wag. 
� jastrych cementowy maks 6% 

wag.  

 

Przygotowanie podło ża 

Podłoże należy przygotować po-
przez odpowiednie zabiegi, jak na 
przykład śrutowanie lub szlifowa-
nie tarczą diamentową, w taki spo-
sób, aby spełniało podane wyma-
gania. Wyłomy i ubytki w podłożu 
należy uzupełnić do wyrównania 
z powierzchnią używając systemu 
zapraw PCC firmy  Remmers lub 
zapraw epoksydowych Remmers, 
a następnie zagruntować żywicą 
Epoxy WD Base. 

Sposób przygotowania  
mieszanki 

Dodać w całości utwardzacz 
(składnik B) do żywicy (składnik 
A), następnie masę należy wymie-

Dane techniczne produktu  

 składnik A  składnik B  mieszanka  
Gęsto ść (25°C): 1,4 g/cm³ 1,1 g/cm³ 1,4 g/cm³ 

Lepko ść (25°C): 750 mPa·s 750 mPa·s 1400 mPa·s 

Kolor: pigmentowany przezroczysty pigmentowany

Odporno ść na ścieranie: 0,10 g (Taber rolka CS 17/1000 obr./1000 g)
Zawarto ść ciał stałych: 68 % wag. 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6290  

Epoxy WD Color Top LE 
Wysokiej jakości, matowe, emulgujące w wodzie 
pigmentowane zamknięcie na bazie żywicy epoksy-
dowej. Ostateczne zamknięcie w systemie Remmers 
Deck OS 8 WD-LE. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Proporcja 
mieszania 
2 kompo-
nentów  

 Temperatura 
stosowania 

 Czas miesza-
nia 

 Malowanie 
pędzlem, 
wałkiem 

 Czas przydat-
ności do 

stosowania po 
wymieszaniu 
komponentów 

 Przechowy-
wać w miejscu 
zabezpieczo-

nym przed 
mrozem 

 Okres skła-
dowania  
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szać wolnoobrotową, elektryczną 
mieszarką (ok. 300 – 400 
obr./min.), przelać do innego po-
jemnika i jeszcze raz dobrze wy-
mieszać.  

Gotową mieszankę bezpośrednio 
po sporządzeniu nakłada się na 
przygotowaną powierzchnię i roz-
prowadza, używając odpowiednich 
narzędzi. 

Proporcje mieszania 

84 : 16 części wagowych 

Czas przydatno ści  
do stosowania 

W temp. 20°C i przy 60 % wilgot-
ności względnej powietrza około 
30 minut. Wyższe temperatury 
skracają, niższe wydłużają do-
puszczalny czas przetrzymywania 
masy w pojemniku. 

Wskazówki dotycz ące  
stosowania 

Podczas pracy należy zadbać 
o odpowiednie wyposażenie 
ochronne (patrz środki ochrony 
osobistej).  

Zamkni ęcie: 
Do Epoxy WD Color Top LE z reguły 
dodaje się 5 – 10 % wody i następ-
nie rozprowadza na przygotowanej 
powierzchni gumową raklą i wałkuje 
wałkiem do materiałów epoksydo-
wych. Zużycie uzależnione jest od 
właściwości podłoża i wynosi ok. 
0,20-0,25 kg/m² na jedną warstwę. 
 
Ostateczne zamkni ęcie na po-
wierzchniach obsypanych grubo-
ziarnistym piaskiem kwarcowym: 
Materiał rozprowadza się na przy-
gotowanej powierzchni używając 
rakli gumowej i wałkuje wałkiem do 
epoksydów. Aby uzyskać jednolite 
powierzchnie, należy je zamknąć 
nakładając dwie warstwy przy 
łącznym zużyciu 0,6 – 0,8 kg/m².  

Przy stosowaniu w systemie  
Remmers Deck OS 8 WD-LE na-
leży stosować się do zaleceń za-
wartych w odpowiednim świadec-
twie badań. 

Czasy oczekiwania: 
Odstęp czasowy między nakłada-
niem kolejnych warstw, przy tempe-
raturze 20 °C, powinien wynosi ć co 
najmniej 8 godzin i nie przekraczać 
48 godzin. Podany czas ulega skró-

ceniu w wyższych temperaturach  
a niższe temperatury lub nakładanie 
grubszych warstw powodują jego 
wydłużenie. Podczas schnięcia na-
leży zapewnić dobrą wentylację, tak 
aby skutecznie odprowadzić parują-
cą wodę. 
Nierównomierne nakładanie oraz za 
słaba wentylacja mogą spowodować 
różnice w stopniu połysku zamknię-
cia. W razie potrzeby powierzchnię 
należy podzielić na wiele małych pól. 
 
Temperatura stosowania: 
Temperatura materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża powinna 
wynosić co najmniej 8°C, a maks. 
30°C. Wilgotno ść względna powie-
trza nie może przekraczać  
80% (także podczas twardnienia). 
Temperatura podłoża musi być 
wyższa o co najmniej 3°C od tem-
peratury punktu rosy. 

Czas schni ęcia: 
Przy temperaturze 20°C i wilgot-
ności względnej powietrza 60% 
można chodzić po jednym dniu, 
mechanicznie obciążać po 3 
dniach, pełną odporność osiąga 
się po 7 dniach. Niższe temperatu-
ry wydłużają czas schnięcia. 

Wskazówki specjalne 

Wszystkie wyżej wymienione ba-
dania wykonano w warunkach 
laboratoryjnych (20°C) na odcie-
niach standardowych.  

Przy stosowaniu na placu budowy 
można uzyskać wartości nie-
znacznie różniące się od podanych 
w instrukcji technicznej.  

Kolory słabo kryjące, jak np. żółty, 
czerwony lub pomarańczowy, dają 
efekt laserunkowy. W niektórych 
przypadkach krycie zamknięcia 
można poprawić poprzez dodanie 
2% Remmers Add TX. Ponadto na 
podłoże należy nanieść odpowied-
nią powłokę podkładową,  
np. w kolorze jasnoszarym.  

Mechaniczne obciążenia ścierają-
ce prowadzą do powstania śladów 
ścierania na powierzchni powłoki. 
Należy to uwzględnić biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użyt-
kowania posadzki. 

W razie ponownego zamawiania 
materiału w kolorze określonym na 
podstawie próbki lub przy dosta-
wach na ten sam obiekt wielu partii 
produkcyjnych materiału produko-

wanego na specjalne zamówienie 
klienta, prosimy zawsze podawać 
numer zamówienia lub numer partii 
produkcyjnej z pierwszej dostawy. 
Bez tej informacji nie będziemy 
mogli zagwarantować braku różnic 
w odcieniu między produktem 
z pierwszej dostawy i dostaw póź-
niejszych. Naprawy powierzchni 
i dołączanie nowych powierzchni 
do powierzchni istniejących pro-
wadzi do powstania widocznego 
przejścia w wyglądzie i fakturze. 

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

Podłoże nadaje się do jazdy ogu-
mionymi pojazdami, nie nadaje się 
pod obciążenia spowodowane 
przez pojazdy na kołach metalo-
wych lub poliamidowych oraz 
przez punktowe obciążenia dyna-
miczne. 

Aby uzyskać równe powierzchnie, 
należy uwzględnić odpowiedni 
dodatek materiału na zniwelowanie 
zagłębień wynikających z szorst-
kości. 

Dalsze wskazówki na temat spo-
sobu stosowania i pielęgnacji wy-
mienionych produktów zawarto 
w dotyczących ich aktualnych in-
formacjach technicznych, jak rów-
nież w zaleceniach firmy Remmers 
dotyczących systemów powłoko-
wych. 

Narzędzia, czyszczenie  

Pędzel, rakla gumowa, wałek do 
epoksydów, mieszarka. Dokład-
niejsze informacje zawarte są 
w naszym katalogu narzędziowym  
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia powierzchni należy czyścić na 
świeżo wodą. 
Podczas czyszczenia należy za-
dbać o odpowiednie wyposażenie 
ochronne (patrz środki ochrony 
osobistej). 

Środki ochrony osobistej 

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

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy 30 kg 
 
Zużycie: 
Zużycie jest uzależnione od właści-
wości podłoża i wynosi około 0,20 -
0,25 kg/m² (zamknięcie) lub 0,6-0,8 
kg/m² (ostateczne zamknięcie na 
powierzchniach obsypanych grubo-
ziarnistym piaskiem kwarcowym). 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, nie wymieszane, przy 
składowaniu w miejscu zabezpie-
czonym przed mrozem co najmniej 
9 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 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 1 

Zawarto ść VOC: 

Wartość graniczna dla tego pro-
duktu wyznaczona przez UE (kat. 
A/j) wynosi maks. 140 g/l (2010). 
Ten produkt zawiera < 140 g/l.   
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Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard Remmers-Straße 13 

D-49624 Löningen 
 

15  
 

GBIII 072  
 
 

EN 1504-2:2004  
 

6290  
 

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka 
 

Odporność na ścieranie  ubytek masy < 3000 mg 
Przepuszczalność CO2: sD > 50 m 
Przepuszczalność pary wodnej: klasa III 
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody: w < 0,1 kg/(m2 x h0,5) 
Kompatybilność cieplna: ≥ 2,0 (1,5) 1) N/mm² 
Odporność na silną agresję chemiczną Zmniejszenie twardości < 50 % 
Zdolność do mostkowania rys B 3.2 (-20°C) 
Odporność na uderzenie Klasa I 
Przyczepność przy odrywaniu: ≥ 2,0 (1,5) 1) N/mm² 
Reakcja na ogień: Klasa Bfl -s1 
Odporność na poślizg: klasa III 
1) Wartość w nawiasach jest najmniejszą dopuszczalną wartością pojedynczego odczytu 
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Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard Remmers-Straße 13 

D-49624 Löningen 
 

15  
 

GBIII 072  
 
 

EN 13813:2002 
 

6290 
 

Podkłady z żywic syntetycznych przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów 
budowlanych  

Reakcja na ogień Efl 

Wydzielanie substancji korozyjnych SR 

Odporność na ścieranie < AR 1 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. 


