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Obszary stosowania 

Jako specjalny wypełniacz w sys-
temach opartych na żywicach 
epoksydowych. 
 
Obszary stosowania: 
 

 w wysokim stopniu wypełnia-
ne powłoki rozlewne 

 warstwy wyrównawcze 
 fasety 
 wyrównanie poziomów 
 progi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściwo ści produktu 

Dzięki objętościowej optymalizacji 
składu Selectmix materiał ten do-
skonale poprawia właściwości 
układów opartych na żywicach 
epoksydowych podczas ich stoso-
wania. 
 
Przygotowanie 

Dodać całą ilość utwardzacza 
(składnik B) do żywicy (składnik 
A). Następnie masę wymieszać, 
przenieść do innego pojemnika  
i jeszcze raz dokładnie wymieszać. 
 
W przypadku systemów wypełnia-
nych, do mieszanki żywicy z 
utwardzaczem dodaje się, powoli i 
dokładnie mieszając, odpowiednią 
dla danego zastosowania ilość Se-
lectmix 05/08. 
 
Gotową mieszankę bezpośrednio 
po przygotowaniu nakłada się na 
przygotowaną powierzchnię i roz-
prowadza za pomocą odpowied-
nich narzędzi. 
 
 
 
 
 

Przykłady zastosowa ń: 

Warstwa wyrównuj ąca / szpa-
chlówka drapana: 
Wypełnioną w proporcji do 1 : 1 
części wagowych mieszankę żywi-
cy i Selectmix rozprowadza się za 
pomocą pacy stalowej lub szpachli 
i ewentualnie wałkuje używając 
wałka kolczastego. 
Zużycie na mm grubości: 
ok. 0,85 kg/m² żywicy epoksydo-
wej i 0,85 kg/m² Remmers Select-
mix 05. 
 
Jako wypełniacz w szpachlów-
kach gruntuj ących i wyrównuj ą-
cych: 
Mieszankę Epoxy Fill / Selectmix 
nakłada się za pomocą odpowied-
niej pacy ząbkowanej, pacy gład-
kiej lub odpowiedniej rakli. Na-
stępnie świeżą jeszcze warstwę 
należy równomiernie przewałko-
wać wałkiem kolczastym wykonu-
jąc dwukrotne wałkowanie w krzy-
żujących się kierunkach. Bezpo-
średnio po wałkowaniu można 
warstwę równomiernie obsypać 
odpowiednim materiałem, do uzy-
skania stanu nasycenia. 
 
 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6745/6746 

Selectmix 05/08 
(Acolan SelectMix 05/08) 
 
Mieszanka wypełniaczy o specjalnej krzywej prze-
siewu, do warstw wyrównujących i obsypywanych 

Dane techniczne  produktu  Dane techni czne produktu  

Wygląd:  białawy, kremowy 
Postać: ciało stałe  
Gęstość: 2,65 g/cm3 (gęstość ziaren)  

Dane techniczne produktu  
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Zużycie 1 – 2 mm: 
Co najmniej 2,0 kg/m2 żywicy 
epoksydowej i 1 kg Selectmix 05. 
 
Zużycie > 2 mm: 
Co najmniej 2,0 kg/m2 żywicy 
epoksydowej i 1,6 kg Selectmix 08. 
 
Fasety/rampy: 
Materiał wypełniony w proporcji 1:8 
części wagowych rozprowadza się 
za pomocą pacy stalowej, zagęsz-
cza i wygładza. 
Zużycie na mm 
Ok. 0,25 kg/m2 żywicy epoksydo-
wej, 2,0 kg/m2 Selectmix 08. 
 
Wskazówki 

Maksymalny stopień wypełnienia  
i czas schnięcia są zależne od za-
stosowanej żywicy epoksydowej, 
od grubości warstwy i warunków 
panujących na placu budowy. 
 
Dalsze wskazówki na temat spo-
sobu stosowania, układu warstw 
systemowych i pielęgnacji oma-
wianych produktów zawarte są  
w aktualnych Instrukcjach Tech-
nicznych i w zaleceniach dotyczą-
cych systemów Remmers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, 
skladowanie 

Rodzaj opakowania: 
Selectmix 05 torebka 5 kg 
Selectmix 08 torebka 8 kg 
 
Składowanie: 
W oryginalnych zamkniętych opa-
kowaniach, nie wymieszane,  
w miejscu chłodnym ale zabezpie-
czonym przed mrozem co najmniej 
33 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

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. 


