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Obszary stosowania 

Na mechanicznie i chemicznie 
obciążane powierzchnie betonowe, 
na przykład jezdnie i posadzki 
przemysłowe z betonu i jastrychu 
cementowego, wymagające ułoże-
nia powłoki odprowadzającej ła-
dunki elektryczne:  
 
Przykłady zastosowań: 
 Powierzchnie produkcyjne 
 Posadzki magazynowe 
 Warsztaty 
 Drukarnie 
Właściwości produktu 

Pigmentowana, odporna na obcią-
żenia mechaniczne, odprowadza-
jąca ładunki elektryczne, dwu-
składnikowa powłoka na bazie 
żywicy epoksydowej: 
 jest odporna na ścieranie 
 odporna mechanicznie 
 odporna chemicznie 
 bezpieczna z punktu widzenia 

fizjologii człowieka 

Kolory 

krzemowoszary  
zbl. do RAL 7032 nr art. 6971 
kolory niestandar- 
dowe: nr art. 6970 
 

Podłoże 

Podłoże, w zależności od rodzaju, 
wymaga zagruntowania i wyrów-
nania poprzez nałożenie odpo-
wiedniej powłoki gruntującej oraz 
szpachlówki drapanej. 
Po stwardnieniu, ale w ciągu 24 
godzin, należy nakleić samoprzy-
lepną taśmę miedzianą i za pomo-
cą taśmy masowej połączyć 
z uziemieniem.  
Nastepnie nakłada się Remmers 
Epoxy Conductive jako warstwę 
przewodzącą. 

Przygotowanie preparatu 

Do żywicy (składnik A) dodać  
w całości utwardzacz (składnik B). 
Następnie masę wymieszać, prze-
lać do innego pojemnika i jeszcze 
raz dobrze wymieszać. 
W systemach wypełnianych, do 
mieszanki żywic epoksydowych 

podczas powolnego mieszania 
dodawana jest odpowiednia dla 
danego zastosowania ilość wypeł-
niacza.  
Gotową mieszankę, zaraz po jej 
przygotowaniu nakłada się na 
przygotowaną powierzchnię i roz-
prowadza za pomocą odpowied-
nich narzędzi. 

Proporcje mieszania 

82 : 18 części wagowych 

Czas przydatności do użycia 

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. 
 
 

Dane techniczne produktu 

 składnik A składnik B mieszanka 
Gęstość: 1,6 g/cm³ 1,0 g/cm³ 1,5 g/cm³ 
Lepkość (25°C): 2900 mPas 100 mPas 800 mPas 
Odporność  
na ścieranie: 

0,078 g (badanie urządzeniem Tabera  
CS 17/1000 obr./1000g) 

 

Twardość wg Shore’a D: 70 (po 24 godzinach 20°C)   
Opór przewodzenia: < 106Ω (opór systemu, wg DIN 1081)  

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6970-6971 

Epoxy AS Color 
Pigmentowana powłoka na bazie żywicy  
epoksydowej o szerokim zakresie stosowania 
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Wskazówki dotyczące  
stosowania 

Podczas pracy należy pamiętać 
o stosowaniu odpowiedniego wy-
posażenia (patrz także „Środki 
ochrony indywidualnej”). 
 
Nakładanie 
Paca gładka/paca ząbkowana 
Gotową mieszankę można nakła-
dać i rozprowadzać w pozycji sto-
jącej za pomocą gumowej rozcią-
gaczki na zagruntowanej i wyrów-
nanej powierzchni. Zaraz potem, 
jeszcze świeżą warstwę poddaje 
się dalszej obróbce odpowiednimi 
narzędziami, wykonując wielokrot-
ne ruchy krzyżowe.    
 
Temperatura stosowania 
Temperatura materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża powinny 
się mieścić w przedziale od 10 do 
25°C. Wilgotność względna powie-
trza nie powinna przekraczać 80%. 
Temperatura podłoża musi być 
wyższa o co najmniej 3 °C od tem-
peratury punktu rosy. 
 
Czas schnięcia 
W temperaturze 20 °C i wilgotności 
względnej powietrza 60%  po po-
włoce można chodzić po ok. 16 
godzinach, mechanicznie obciążać 
- po 3 dniach, zaś całkowicie 
stwardniała powłoka jest po 7 
dniach. Niższe temperatury wydłu-
żają czas schnięcia i opóźniają 
osiągnięcie pełnej wytrzymałości. 

Propozycje zastosowań: 

Powłoka: 
Przed nałożeniem powłoki należy 
sprawdzić i udokumentować po-
prawność połączeń. Epoxy AS 
Color nakładać równomierną war-
stwą o grubości ok. 1 mm, za po-
mocą gładkiej lub ząbkowanej 
pacy. Po odczekaniu 15 minut 
intensywnie przewałkować wał-
kiem kolczastym. 
Zużycie: około 1,50 g/m². 

Wskazówki 

Wszystkie wyżej wymienione war-
tości i zużycia określono w warun-
kach laboratoryjnych (20 °C) na 
standardowych odcieniach. Przy 

stosowaniu na placu budowy moż-
na uzyskać wartości nieznacznie 
różniące się od podanych w in-
strukcji technicznej.  
Niska wilgotność powietrza może 
prowadzić do wzrostu oporu prze-
wodzenia, a nierównomierna lub 
większa grubość warstw może 
doprowadzić do powstania powłoki 
nieprzewodzącej. 
Powierzchnia - szczególnie pod-
czas obróbki z użyciem listew ząb-
kowanych - ma widoczne włókna 
węglowe. Możliwe jest uwarunko-
wane technologicznie występowa-
nie skupisk tych włókien.  
Kolory słabo kryjące, jak np. żółty, 
czerwony lub pomarańczowy, dają 
efekt laserunkowy. Może przez nie 
przebijać czarna warstwa przewo-
dząca. 

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

Pod wpływem promieniowania UV 
i czynników atmosferycznych ży-
wice epoksydowe generalnie n ie 
są stabilne kolorystycznie i mogą 
zmieniać zabarwienie.  

Podczas domawiania kolorów spo-
rządzonych wg próbek lub w razie 
dostaw wielu partii materiału przy-
gotowanego indywidualnie dla 
danego klienta, przeznaczonych 
na ten sam obiekt proszę zawsze 
podawać numer zlecenia lub nu-
mer partii z pierwszej dostawy. 
Bez tych danych nie jesteśmy 
w stanie zapewnić jednolitości 
kolorów pomiędzy pierwszą i ko-
lejnymi dostawami. Poprawki po-
wierzchni oraz łaczenie z po-
wierzchniami już istniejącymi pro-
wadza do powstania wyraźnych 
śladów łączenia, zarówno pod 
względem optycznym jak i dotyko-
wym.  

Powłoka nadaje się do ruchu po-
jazdów ogumionych, natomiast nie 
jest wytrzymała na obciążenia 
pochodzące z kół metalowych lub 
poliamidowych, jak również na 
punktowe obciążenia dynamiczne!  

Dalsze wskazówki na temat ob-
róbki i pielęgnacji wymienionych 
produktów zawarto w aktualnych 

informacjach technicznych, jak 
również w wytycznych firmy Rem-
mers dotyczących układania. 

Narzędzia, czyszczenie  

Paca stalowa gładka/ząbkowana 
wałek kolczasty, mieszarka. Na-
rzędzia i ewentualne zanieczysz-
czenia należy czyścić na świeżo 
rozpuszczalnikiem Verdünnung 
V 101.  
Podczas czyszczenia należy pa-
miętać o stosowaniu odpowiednie-
go wyposażenia („patrz także 
Środki ochrony indywidualnej”). 
 
Środki ochrony indywidualnej 
Odpowiednie rękawice ochronne 
z kauczuku nitrylowego (np. Tricotil 
firmy KCL), okulary ochronne, 
fartuch ochronny, koszulę z długi-
mi rękawami lub zarękawki. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki blaszane 10 kg  
i 25 kg 

Zużycie: 
Około 1,50 kg/m² Epoxy AS Color. 
Składowanie:   
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, nie zmieszane i nie 
narażone na działanie mrozu - co 
najmniej 9 miesięcy 

Bezpieczeństwo, ekologia, usu-
wanie 

 Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w transporcie, 
podczas składowania i stosowania 
oraz usuwania i ochrony środo-
wiska zawarte są w aktualnej 
karcie charakterystyki.  
Kod GIS: RE 01 
Zawartość lotnych związków 
organicznych (VOC): 
Wartość graniczna dla tego pro-
duktu wyznaczona przez UE 
(2010): maks. 500 g/l 
Ten produkt zawiera < 500 g/l 
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Remmers Baustofftechnik 

Bernhard Remmers-Straße 13 
D-49624 Löningen 

07 
GBIII 033_2  

EN 13813:2002 
Epoxy PH Color 

Podkłady z żywic syntetycznych do stosowania w budynkach 
 

 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 
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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