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Obszary stosowania 
Epoxy Conductive stanowi 
międzywarstwę przewodzącą 
w systemach przewodzących 
elektrycznie. 

Przykłady zastosowań: 

■ pomieszczenia techniczne 
■ przemysł elektryczny 
■ telekomunikacja 
■ pomieszczenia magazynowe 
■ drukarnie 
Właściwości produktu 

Emulgująca w wodzie, 
przewodząca, dwuskładnikowa 
żywica epoksydowa. 
Przygotowanie podłoża 

W zależności od rodzaju podłoża 
należy wykonać odpowiednie 
gruntowanie i szpachlówkę 
wyrównawczą.Sporządzeieszanki 
Sporządzenie mieszanki 

Dodać w całości utwardzacz 
(składnik B) do żywicy (składnik 
A). Następnie masę miesza się, 
przelewa do innego naczynia  
i jeszcze raz dokładnie miesza.  
Gotową mieszankę należy zaraz 
po wymieszaniu nakładać na 
powierzchnię i rozprowadzić za 
pomocą odpowiednich narzędzi. 

 
Proporcje mieszania 

82 : 18 części wagowych. 
Czas przydatności do użycia po 
wymieszaniu 

W temperaturze 20°C i przy 
wilgotności względnej powietrza 
60% ok. 30 minut. Wyższe 
temperatury skracają, niższe 
wydłużają dopuszczalny czas 
przetrzymywania zmieszanej masy 
w pojemniku. 
Wskazówki wykonawcze 

Podczas pracy należy nosić odpo-
wiednie środki ochrony indywidu-
alnej (patrz niżej). 
Epoxy Conductive z reguły 
rozprowadza się równomiernie po 
przygotowanym podłożu za 
pomocą rakli gumowej i wałkuje 
wałkiem do epoksydów  
w krzyżujących się kierunkach. 
 
 

Czasy przerw technologicznych  
Przerwy pomiędzy poszczególnymi 
etapami prac powinny w temp. 
20°C wynosić co najmniej 4 
godziny, a maksymalnie 48 godzin. 
Podany czas w przypadku 
wyższych temperatur ulega 
skróceniu, a w niższych wydłuża 
się. 

W fazie schnięcia należy zwracać 
uwagę na dobrą wentylację, Aby 
odparowująca woda była 
odprowadzana na zewnątrz. 
Nierównomierne nakładanie oraz 
niewystarczająca wentylacja mogą 
skutkować powstaniem różnic  
w połysku oraz zróżnicowanym 
względnie podwyższonym oporem 
odprowadzania ładunków do 
uziemienia. 

Temperatura stosowania 
Temperatura materiału, 
otaczającego powietrza i podłoża 
powinna wynosić co najmniej  
10 °C, a maksymalnie 25 °C. 

Dane techniczne produktu 

 składnik A składnik B mieszanina 
Gęstość (25 °C): 1,2 g/cm3 1,1 g/cm3 1,2 g/cm3 
Lepkość (25 °C): tiksotropowa  500 mPas 600 mPas 
Kolor: czarny przezroczysty czarny 
  

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6671 

Epoxy Conductive  
 
 
Dwuskładnikowa, przewodząca żywica epoksydo-
wa, emulgująca w wodzie 
 

       
Proporcja mie-
szania 2 skład-

ników 

Temperatura 
stosowania 

Czas mieszania Rozlewanie, ob-
róbka w pozycji 

stojącej 

Czas przydat-
ności do użycia 
po wymieszaniu 

składników 

Produkt prze-
chowywać za-
bezpieczony 

przed mrozem 

Czas składo-
wania 
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Wilgotność względna powietrza nie 
może przekraczać 80%. 
Temperatura podłoża powinna 
wynosić co najmniej 3°C powyżej 
punktu rosy. 

Czas schnięcia 
W temperaturze 20°C i przy 
wilgotności względnej powietrza 
60% można chodzić po 4 godzi-
nach, obciążać mechanicznie po 
24 godzinach. Powłoka jest całko-
wicie stwardniała po 7 dniach. 
W niskich temperaturach czasy te 
są odpowiednio dłuższe. 
Wskazówki specjalne 

Wszystkie wyżej wymienione 
wartości i zużycia oznaczono  
w warunkach laboratoryjnych  
(20 °C). W warunkach placu 
budowy mogą wystąpić niezna-
czne odchylenia od podanych 
wartości.  
Przed nałożeniem warstwy 
wierzchniej należy potwierdzić  
i udokumentować w protokole 
pomiarowym funkcjonowanie 
warstwy przewodzącej i połączeń 
elektrycznych. 

Z zasady na powierzchniach ze 
sobą sąsiadujących należy stoso-
wać materiał pochodzący z jednej 
szarży produkcyjnej (o tym samym 

numerze szarży), ponieważ w in-
nym wypadku mogą wystąpić nie-
znaczne różnice w odcieniu koloru 
lub stopniu połysku.  
 
Aby uzyskać wyrównane 
powierzchnie należy uwzględnić 
odpowwiednie dodatki nadające 
szorstkość. 

Powłoka jest wytrzymała na prze-
jazdy ogumionymi pojazdami, nie 
nadaje się jednak na powierzchnie 
obciążane kołami poliamidowymi 
lub metalowymi, jak również nie 
wytrzymuje punktowych obciążeń 
dynamicznych! 
 
Dalsze wskazówki dotyczące 
stosowania i pielęgnacji wymie-
nionych systemów zawarte są 
w aktualnych instrukcjach 
technicznych i w wytycznych firmy 
Remmers dotyczących systemów. 
Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, rakla gumowa, wałek do 
epoksydów, mieszarka. Narzędzia 
i ewentualne zanieczyszczenia 
czyścić w stanie świeżym wodą. 
Podczas pracy należy nosić odpo-
wiednie środki ochrony indywidu-
alnej (patrz niżej). 
Środki ochrony indywidualnej 
Odpowiednie rękawice ochronne 
z kauczuku nitrylowego (np. Tricotil 
firmy KCL), okulary ochronne, far-
tuch ochronny, koszulę z długimi 
rękawami lub zarękawki. W razie 
aplikacji natryskowej materiału 
zdatnego do tej technologii nie-
zbędne jest rozszerzenie ochrony 
(filtr oddechowy). Patrz w tym celu  

 
 
 
 
 
 

Karta Charakterystyki. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki blaszane 10 kg. 
Zużycie: 
co najmniej. 0,20 kg/m². 
Składowanie: 
W zamkniętych oryginalnych 
opakowaniach, nie zmieszane i nie 
narażone na działanie mrozu - co 
najmniej 9 miesięcy. 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat 
bezpieczeństwa podczas 
transportu, składowania  
i stosowania oraz na temat 
usuwania i ochrony środowiska 
znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
Kod GIS: RE 02 
Zawartość lotnych związków 
organicznych (VOC) 

Wartość graniczna wyznaczona 
przez UE (kat. A/j) maks. 140 
g/lTen produkt zawiera < 140g/l 

 

 

 
Remmers Baustofftechnik 

Bernhard Remmers-Straße 13 
D-49624 Löningen 

07 
GBIII 030_2  

EN 13813:2002  
Podkłady z żywic syntetycznych do stosowania w budynkach 

(zastosowanie zgodnie z instrukcją techniczną) 
EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4  

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 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. 
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