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Obszary stosowania 

Jako strukturalna powłoka z twar-
dym ziarnem, w razie potrzeby 
może być przewodząca, przezna-
czona na obciążane mechanicznie 
powierzchnie przejezdne. 

Przykłady zastosowa ń: 

 powierzchnie produkcyjne 
 powierzchnie magazynowe 
 warsztaty 
 hale przemysłowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwo ści produktu 

Pigmentowana, tiksotropowa, 
przewodząca, wytrzymała mecha-
nicznie, dwuskładnikowa powłoka 
na bazie żywicy epoksydowej  
z wypełniaczem w postaci twar-
dych ziaren węglika krzemu. 

 odporna na ścieranie 
 antypoślizgowa 
 wytrzymała mechanicznie 
 odporna chemicznie 
 przewodząca ładunki elek-

tryczne 

Kolory 

srebrnoszary:  nr art. 1182 
jasnoszary:  nr art. 1183 
krzemowoszary:  nr art. 1186 
kolory  
niestandardowe:  nr art. 1187 

Podło że 

Zagruntowane podłoże musi 
być nośne, mocne, oczyszczone  
z luźnych elementów, pyłów, ole-
jów, tłuszczu, ścieru gumowego  
i innych substancji zmniejszają-
cych przyczepność.  
Wytrzymałość powierzchni podłoża 
na odrywanie musi wynosić śred-
nio 1,5 N/mm2, a na ściskanie co 
najmniej 25 N/mm2.  

Przygotowanie podło ża 

W zależności od rodzaju, podłoże 
gruntuje się odpowiednim, dopa-
sowanym kolorystycznie materia-
łem (np. Remmers Epoxy BS 
2000) lub w celu wyrównania 
szorstkich powierzchni pokrywa 
odpowiednią szpachlówką drapaną 
(np. Epoxy ST 100 z pigmentem 
proszkowym). 

Przygotowanie preparatu 

Żywicę (składnik A) należy naj-
pierw starannie wymieszać. Dopie-
ro potem dodać w całości utwar-
dzacz (składnik B). Następnie ma-
sę należy przemieszać za pomocą 
wolnoobrotowego, elektrycznego 
mieszadła  (ok. 300–400 obr./min), 
po czym przelać do innego pojem-
nika i jeszcze raz dokładnie za-
mieszać. 
Gotową mieszankę bezpośrednio 
po sporządzeniu nakłada się na 
przygotowane podłoże, rozprowa-
dza za pomocą odpowiednich na-
rzędzi i natychmiast, na przykład 
za pomocą wałka strukturalnego, 
nadaje się powłoce fakturę.  

Proporcje mieszania 

85 : 15 wg części wagowych. 

Dane techniczne produktu  

 składnik A składnik B mieszanka 
Gęstość:  1,7 g/cm3 1,0 g/cm3 1,5 g/cm3 
Lepkość:  tiksotropowa 200 mPas tiksotropowa 
Ścieralność wg Tabera: <0,1 g (CS 17 i 1000 obr./ 1 kg) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1182, 1183, 1186, 1187 

             

Epoxy SIC Color Top  
Tiksotropowa, pigmentowana, przewodząca po-
włoka na bazie epoksydowej, z twardym ziarnem, 
przeznaczona na obciążone mechanicznie po-
wierzchnie przejezdne 
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Czas przydatno ści do 
stosowania po wymieszaniu 

W temperaturze 20°C i przy wil-
gotności względnej powietrza 60%: 
ok. 30 minut. Wyższe temperatury 
skracają, niższe wydłużają do-
puszczalny czas przetrzymywania 
wymieszanej masy w pojemniku. 

Wskazówki wykonawcze 

Podczas pracy należy nosić odpo-
wiednie wyposażenie ochronne 
(patrz Indywidualne środki ochro-
ny).  
Temperatura materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża powinna 
wynosić co najmniej 8°C, a mak-
symalnie 25°C. Wilgotno ść 
względna powietrza nie może 
przekraczać 80%. Temperatura 
podłoża musi być o co najmniej 
3°C wy ższa od temperatury punktu 
rosy.  

Schni ęcie 

W temperaturze 20°C po ok.16 
godzinach, a w temp. 8°C po 
2 dniach można lekko obciążać 
(chodzić). 
Pełną wytrzymałość mechaniczną 
i odporność chemiczną uzyskuje 
się w temperaturze 20°C po 7 
dniach. Niższe temperatury wydłu-
żają czas schnięcia. 

Propozycje systemów  
powłokowych 

Gruntowanie: 
Jako gruntowanie należy nanieść 
za pomocą rakli gumowej np. 
Remmers Epoxy ST 100 z pigmen-
tem proszkowym lub Epoxy BS 
2000 i wwałkować za pomocą 
wałka do epoksydów. 

Wersja przewodz ąca: 
Po stwardnieniu warstwy gruntują-
cej, ale w ciągu 24 godzin, należy 
nakleić samoprzylepną taśmę 
miedzianą i połączyć ją za pomocą 
taśmy masowej z uziemieniem. 
Następnie nałożyć Remmers 
Epoxy Conductive jako warstwę 
przewodzącą. Przed nałożeniem 
powłoki należy sprawdzić spraw-
ność połączeń sporządzając od-
powiednią dokumentację. 

Powłoka: 
Gotową do zastosowania mie-
szankę nakłada się pacą stalową 
na zagruntowaną, wyrównaną 
powierzchnię i ściąga „nad ziar-

nem”. Po około 15 minutach po-
włoce nadaje się fakturę poprzez 
jej wałkowanie bez wywierania 
nacisku, za pomocą wałka struktu-
ralnego, średniego (nr art. 5054). 
Aby uzyskać jednolity wygląd, 
fakturę należy nadawać w jednym 
kierunku.  
Zużycie: około 0,60 kg/m2. 

Alternatywnie powłokę można 
także nanieść na stojąco, za po-
mocą ząbkowanej (2 mm) listwy 
gumowej.  
Zużycie: około 0,70 kg/m2. 

W przypadku wersji przewodzącej 
elektrycznie, szczególnie przy 
jasnych kolorach, ze względu na 
czarną warstwę przewodzącą na-
leży się liczyć ze zwiększonym 
zużyciem materiału (około 0,80 
kg/m2). 

Wskazówki 

Na krytycznych podłożach, przed 
zastosowaniem materiału należy 
wykonać powierzchnię próbną. 

Wszystkie wymienione wartości 
i wielkości zużycia określone zo-
stały w warunkach laboratoryjnych 
(20°C) dla kolorów standardowych. 
Przy stosowaniu na placu budowy 
można uzyskać wartości nie-
znacznie różniące się od podanych 
w instrukcji technicznej.  

Z doświadczenia wynika, że kolory 
o małej sile krycia, jak np. żółty, 
czerwony lub pomarańczowy, po-
zostają prześwitujące, dlatego 
może przez nie przebijać czarna 
warstwa przewodząca. 

Uzyskana faktura powierzchni jest 
w dużym stopniu uzależniona od 
warunków panujących na placu 
budowy i sposobu stosowania 
produktu. Dlatego faktura po-
wierzchni nie jest objęta odpowie-
dzialnością producenta. 

Niska wilgotność powietrza może 
powodować wzrost oporów prze-
wodzenia, a nierównomierne lub 
większe grubości warstw wręcz 
zahamować zdolność powłoki do 
przewodzenia ładunków elektrycz-
nych. 

Z techniczno-produkcyjnych przy-
czyn między poszczególnymi par-
tiami produktu mogą wystąpić nie-
znaczne wahania koloru. Na połą-
czonych ze sobą powierzchniach 

należy stosować materiał pocho-
dzący z jednej partii (z tym samym 
numerem szarży), ponieważ ina-
czej mogą wystąpić nieznaczne 
różnice w odcieniu, połysku i faktu-
rze powierzchni. 

Żywice epoksydowe narażone na 
promieniowanie UV i czynniki at-
mosferyczne generalnie nie są 
stabilne kolorystycznie. 

Dalsze wskazówki na temat spo-
sobu stosowania, budowy syste-
mów powłokowych i pielęgnacji 
wymienionych produktów zawarto 
w aktualnych instrukcjach tech-
nicznych, jak również w wytycz-
nych firmy Remmers dotyczących 
układania. 

W zależności od sposobu aplikacji 
i rodzaju systemu, podczas nada-
wania tiksotropowej powłoce faktu-
ry, wskutek znalezienia się powie-
trza w mieszance, może dojść do 
powstania porów, w których  
w trakcie eksploatacji zbierać się 
będą zanieczyszczenia. Z natury 
rzeczy w przypadku antypoślizgo-
wych systemów posadzkowych 
należy się liczyć ze zwiększonymi 
nakładami na czyszczenie, co  
z reguły powoduje konieczność 
użycia maszyn myjących z mięk-
kimi szczotkami.  

Narzędzia, czyszczenie 

Paca gładka, wałek strukturalny. 
Dokładniejsze informacje zawarte 
są w naszej ofercie dotyczącej 
narzędzi.   
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy natychmiast, w stanie 
świeżym, myć rozcieńczalnikiem 
V101. Podczas czyszczenia należy 
pamiętać o odpowiednich zabez-
pieczeniach (patrz indywidualne 
środki ochronne). 

Indywidualne środki ochronne 

Odpowiednie rękawice nitrylowe 
np. Tricotril firmy KCL), okulary 
ochronne, ochrona przed rozpry-
skami, koszula z długimi rękawami 
lub zarękawki. 

W przypadku aplikacji natryskowej 
materiału nadającego się do natry-
skiwania niezbędne jest rozsze-
rzenie indywidualnych środków 
ochrony o filtr oddechowy (patrz 
Karta Charakterystyki produktu). 
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Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:   
Pojemniki z blachy, 10 kg i 30 kg. 
 
Zużycie:  
Około 0,60 kg/m² 
wersja przewodząca elektrycznie: 
0,6- 0,8 kg/m². 

Składowanie: 
W oryginalnych opakowaniach, 
zamknięte i nie wymieszane, za-
bezpieczone przed mrozem co 
najmniej 9 miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, ochrona śro-
dowiska, 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. 

GISCODE: 01 
Chem VOC Farb V (2004/42/EG): 
Grupa (LB): j 
Stopień 2 (2010): maks. 500 g/l 
Stopień 1 (2007): maks. 550 g/l 
Ten produkt zawiera < 500 g/l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


