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Właściwości produktu 

Remmers Elastopox wyróżnia się 
właściwościami bardzo dobrej, 
trwałej elastyczności i przez to jest 
w stanie przejmować funkcję prze-
krywania rys włoskowych. 
Odporny na wszystkie zwykle sto-
sowane w łazienkach środki 
czyszczące i dezynfekujące. 
Tiksotropowa konsystencja umoż-
liwia stosowanie także na po-
wierzchniach pionowych. 
 
Sposób stosowania  

Obydwa składniki dostarczane są 
w specjalnych pojemnikach, zapa-
kowane w odpowiednich propor-
cjach. Wymieszanie składników 
powinno odbywać się według in-
strukcji DBV "Stosowanie żywic 
reaktywnych w budownictwie be-
tonowym - część 3.2, Nakładanie 
żywic reaktywnych na betonie". 
Składnik z utwardzaczem (B) nale-
ży wlać w całości do pojemnika  
z żywicą (A). Przy małych ilościach 
(do ok. 10 l) należy stosować mie-
szadła działające na zasadzie 
przeciwprądu. Jako napędu używa 
się wiertarek, przy czym prędkość 
obrotowa nie może przekraczać 
400 obr./min. Szybsze mieszarki 
mogą spowodować problemy  
z odpowietrzeniem. Minimalny 
czas mieszania wynosi 2 minuty. 
Im większa ilość mieszanki i/lub im 
mniej płynne są składniki tym dłu-
żej należy mieszać. Tworzenie się 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0921 

Elastopox 
Ubogi w rozpuszczalniki, tiksotropowy, elastyczny 
materiał powłokowy oparty na kombinacji epoksy-
dowo-poliuretanowej. 

Dane techniczne produktu

 Składnik A Składnik B Mieszanina 
Lepkość (20°C): 6000 mPas 18000 mPas 10000 mPas 
Lepkość (10°C): 8000 mPas 33000 mPas 18000 mPas 
Gęstość (20°C): 1,34 g/cm3 1,05 g/cm3 1,19 g/cm3 
Temperatura zapłonu: >60°C  >100°C -- 
 wg Abel- wg Pensky- 
 Pensky Martens 
Zawartość ciał stałych: 95,8% wag. 98,5% wag. -- 
Kolor: biały oliwkowo- krzemowo- 
  zielony szary 
Zapach: char. aminowy lekko  
 dla ketonów  aminowy 
Proporcje mieszania: 
1:1 wg części wagowych 
1:1,28 wg części objętościowych 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 
1 godz. przy 20°C, ilość 1 kg 
Wyższe temperatury i większe ilości skracają czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu, niższe temperatury wydłużają go. 
Dopuszczalny czas wykorzystania zawartości pojemnika: 
pojemnik 1 kg 10-50°C = 65 min. 
 20-50°C = 55 min. 
 30-50°C = 30 min. 
pojemnik 5 kg 20-50 °C = 50 min. 
Pyłosuchość: 5-6 godzin 
Możliwość chodzenia/ po 12 godz. przy 20°C,  
nakładania kolejnej warstwy:  po 32 godz. przy 10°C 
Całkowite stwardnienie przy 20°C: po 7 dniach 
Dopuszczalna zawartość wilgoci: podłoże - maks. 4% 
 powietrze - maks. 80% 
Czasy odczekania między kolejnymi warstwami: 
10°C = min. 32 godz., maks. 72 godz.  
20°C = min. 12 godz., maks. 24 godz.  
Twardość wg Shore'a A: 80 
Twardość wg Shore'a D: 25 
Wytrzymałość na rozciąganie: 4 N/mm2 
Wydłużenie przy rozerwaniu: 75% 
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smug wskazuje na niewystarczają-
ce wymieszanie. Szczególnie w 
przypadku komponentów o różnej 
lepkości należy wielokrotnie zbie-
rać słabiej wymieszany materiał  
z brzegów i dna pojemnika oraz  
z powierzchni mieszadła i wpro-
wadzać do mieszanki. Na zakoń-
czenie należy przelać mieszankę 
do czystego pojemnika i jeszcze 
raz wymieszać. Mieszanka jest 
wtedy gotowa do stosowania. 
 
Materiał należy nanieść w war-
stwie o jednolitej grubości używa-
jąc pacy stalowej, pędzla lub wał-
ka. Remmers Elastopox na po-
wierzchniach pionowych należy 
nakładać trzykrotnie , na pozio-
mych dwukrotnie. 
 
Uwaga: 
Kolejne warstwy muszą być zaw-
sze nakładane w ciągu 24 godz. 
od nałożenia wcześniejszej war-
stwy. Jeżeli nie będzie to możliwe, 
świeżo nałożoną warstwę należy 
obsypać piaskiem kwarcowym  
o uziarnieniu około 0,1-0,4 mm. 
Wyoblenia, szczeliny, przejścia, 
złącza itd. wzmacnia się układając 
odpowiednią taśmę dylatacyjną. 
 
Wskazówki wykonawcze 

Temperatura otaczającego powie-
trza i podłoża nie może być niższa 
od 10°C. Proces twardnienia ulega 
przyspieszeniu przy wyższych 
temperaturach, a wydłużeniu przy 
niższych. Tworzenie kondensatu 
na powierzchniach przeznaczo-
nych do wykonania powłoki, które 
często zachodzi przy pracy na 
podłożu o temperaturze niższej od 
punktu rosy, zmniejsza decydująco 
przyczepność.  
 
 
 
 
 

Przy nakładaniu większej ilości 
warstw w żadnym wypadku nie 
wolno nakładać kolejnej warstwy, 
gdy temperatura podłoża jest 
mniejsza lub równa temperaturze 
punktu rosy.  
Dlatego podłoża przeznaczone do 
pokrycia powłoką powinny mieć 
temperaturę wyższą o co najmniej 
3°C od temperatury punktu rosy 
(dla określenia temperatury punktu 
rosy mierzy się względną wilgot-
ność i tempera-turę powietrza, np. 
za pomocą termohigrometru,  
a następnie odczytuje wartość 
temperatury punktu rosy  
z odpowiedniej tabeli). W przypad-
ku niekorzystnych warunków tem-
peraturowych konieczne jest sto-
sowanie urządzeń grzewczych. 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, szczotka, paca stalowa, 
wałek, mieszarka, wiertarka, mie-
szadło. 
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy czyścić natychmiast, na 
świeżo rozcieńczalnikiem V 101.  
Nosić rękawice ochronne. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy 1 kg, 5 kg  
i 10 kg 
 
Zużycie: 
Zużycie materiału zależy od faktu-
ry podłoża, wynosi jednak co naj-
mniej na powierzchniach posa-
dzek: 2 x 850 g/m2, na powierzch-
niach ścian: 3 x 550 g/m2. 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, bez dodanego utwar-
dzacza, przy składowaniu w miej-
scu zabezpieczonym przed mro-
zem 6 miesięcy. 
 
 

Bezpieczeństwo, 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. 
 
Kod produktu: RE 2 
 
 
 
 

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. 


