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Obszary stosowania 

Epoxy GL 100 to spoiwo oparte na 
żywicy epoksydowej, przeznaczo-
ne do gruntowania, do wykonywa-
nia szpachlówek drapanych i faset 
na posadzkach obciążonych me-
chanicznie i chemicznie, np.  
w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, na posadz-
kach przemysłowych jak również  
w wannach zbierających szkodliwe 
płyny. 

Właściwości produktu 

Oparty na żywicy epoksydowej, ni-
skolepki, przezroczysty podkład do 
stosowania we wnętrzach i na ze-
wnątrz: 

� niska lepkość 
� bardzo dobre własności pene-

tracyjne 
� gruntowanie w systemie WHG 

N/L (Z-59.12.302/303 DiBt) 
� odporność na cykle zamrażania 

i rozmrażania 
� niewrażliwość na późniejsze 

zawilgocenie od spodu 
� spełnia wymagania klasy poża-

rowej B2. 
Podłoże 

Podłoże musi być nośne, stabilne 
wymiarowo, mocne, oczyszczone 
z luźnych elementów, pyłów, ole-
jów, tłuszczów, ścieru gumowego  
i innych substancji zmniejszają-
cych przyczepność. Wytrzymałość 

podłoża na odrywanie musi wyno-
sić średnio 1,5 N/mm², a wytrzy-
małość na ściskanie co najmniej 
25 N/mm². Podłoża muszą osią-
gnąć wilgotność równowagi i rów-
nież w czasie eksploatacji muszą 
być zabezpieczone przez zawilgo-
ceniem od spodu.  

� beton maks. 4% wag. 
� jastrych cementowy maks.  

4% wag. 
� jastrych anhydrytowy maks. 

0,3% wag. 
� jastrych magnezytowy 2-4% 

wag. 
W przypadku jastrychów anhydry-
towych i magnezytowych należy 
obowiązkowo wykluczyć możli-
wość wnikania wilgoci z elemen-
tów budowlanych lub z gruntu.  
Przed zastosowaniem w ramach 
systemów WHG N/L, powierzchnie 
muszą spełniać wymagania in-
strukcji DVB na temat stosowania 
żywic reakcyjnych w budownictwie 

betonowym część 2 lub wymaga-
nia dla wanien wychwytujących  
w instalacjach magazynowania, 
napełniania i przelewania (LAU).  
Do wanien wychwytujących w in-
stalacjach LAU obowiązują wy-
tyczne i zalecenia z ogólnego do-
puszczenia budowlanego, w 
szczególności jeśli chodzi o ogra-
niczenie rys < 0,2 mm. 
Sposób przygotowania  
do użycia 

Utwardzacz (składnik B) należy w 
całości dodać do żywicy (składnik 
A). Następnie masę należy wymie-
szać za pomocą wolnoobrotowego 
mieszadła (300 – 400 obr./min). 
Następnie mieszankę tę należy 
przelać do oddzielnego pojemnika 
i ponownie wymieszać. Należy 
przestrzegać minimalnego czasu 
mieszania wynoszącego 2 minuty. 
Tworzenie smug świadczy o nie-
wystarczającym wymieszaniu. Ma-
teriał należy stosować zgodnie  

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 1427 

Epoxy GL 100 
Niskolepka, przezroczysta żywica do gruntowania 
w systemach objętych specjalnymi dopuszczenia-
mi, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych 

Dane techniczne produktu

   Składnik A       Składnk B          Mieszanka 
Gęstość (25°C):  1,07 g/cm3         0,97 g/cm3        1,08 g/cm3 
Lepkość (26°C):  900 mPas        50 mPas           750 mPas 
   
Zaprawa* 1:10 
Wytrzymałość na ściskanie:   42 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie: 11 N/mm2  
 
*Zaprawa z żywicy epoksydowej z piaskiem normowym 



Strona 2 z 2 

 
1427 IT 09.09 

Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl           Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

z zaleceniami instrukcji DBV nt. 
stosowania żywic reakcyjnych  
w budownictwie betonowym, część 
2. Po tych czynnościach mieszan-
ka jest gotowa do użycia. Należy ją 
nakładać na podłoże aż do nasy-
cenia, używając odpowiednich na-
rzędzi, np. rakli gumowej, wałka do 
epoksydów. 

Dalsze prace należy wykonać na 
zagruntowanych powierzchniach 
po stwardnieniu materiału, gdy już 
się nie klei, jednak w ciągu 24 go-
dzin (20°C). 

Jeśli nie jest to możliwe, świeżą 
warstwę należy obsypać piaskiem 
kwarcowym 0,2 – 0,7 mm. 

Szpachlówka drapana: 
Wyrównanie szorstkości za pomo-
cą szpachlówki drapanej, sporzą-
dzonej  z 1 części wagowej Epoxy 
GL 100 i do 2 części wagowych 
Quarz 01/03 (drobnoziarnisty wy-
pełniacz do jastrychów). Materiał 
należy nakładać gładką pacą sta-
lową. 

Proporcje mieszania 

75 : 25 części wagowych. 

Czas przydatności do użycia po 
wymieszaniu 

W temp. 20°C i 60% wilgotności 
względnej powietrza około 25 mi-
nut. Wyższe temperatury skracają, 
niskie wydłużają dopuszczalny 
czas przetrzymywania mieszanki  
w pojemniku. 

Wskazówki dotyczące  
stosowania 

Podczas pracy należy pamiętać  
o odpowiednim wyposażeniu 
ochronnym (patrz także indywidu-
alne środki ochrony). 

Temperatura stosowania: 
Temperatura materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża min. 
10°C, maks. 30°C. Wilgotność 
względna powietrza nie może 

przekroczyć 80%.Temperatura 
podłoża musi być o co najmniej 
3°C wyższa od temperatury punktu 
rosy.  

Czas schnięcia 
W temp. 20°C i przy 60% wilgot-
ności względnej powietrza: można 
chodzić i nakładać następne war-
stwy po 24 godzinach, mechanicz-
nie obciążać po 2 dniach. Powłoka 
jest całkowicie stwardniała po 7 
dniach. W niskich temperaturach 
czasy te odpowiednio się wydłuża-
ją. 

Składniki systemu 

Rofaplast WHG, system N  
(nieprzewodzący) 
� Epoxy GL 100 
� Epoxy WHG-Beschichtung N 

 
Rofaplast WHG, system L 
(przewodzący) 
� Epoxy GL 100 
� Kupferlitze 
� Epoxy Conductive 
� Epoxy WHG-Beschichtung 
Wskazówki specjalne 

Wszystkie podane wartości i wiel-
kości zużycia ustalone zostały w 
warunkach laboratoryjnych (20°C) 
dla koloru standardowego. Pod-
czas stosowania na placu budowy 
mogą wystąpić niewielkie odchyle-
nia tych wartości. 

Na powierzchniach sąsiadujących 
ze sobą można stosować jedynie 
materiał o tym samym numerze 
partii, ponieważ inaczej może 
dojść do niewielkiego zróżnicowa-
nia odcieni. 

Dalsze wskazówki na temat sto-
sowania i pielęgnacji wymienio-
nych produktów zawarto w aktual-
nych instrukcjach technicznych, jak 
również w wytycznych firmy Rem-
mers dotyczących układania. 

 

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, rakla gumowa, wałek do 
epoksydów, mieszarka. 
Narzędzia i ewentualne zanie-
czyszczenia czyścić natychmiast, 
na świeżo, rozcieńczalnikiem  
Verdünnung V 101. 

Indywidualne środki ochrony 

Odpowiednie rękawice nitrylowe, 
okulary ochronne, osłona przed 
rozpryskami. Bardziej szczegółowe 
informacje można znaleźć w na-
szej ofercie narzędziowej. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Opakowania z blachy 10 i 25 kg 

Zużycie: 
ok. 0,30 – 0,50 kg/m² 

Składowanie: 
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, w stanie nie wymie-
szanym i zabezpieczone przed 
mrozem można przechowywać 
przez co najmniej 9 miesięcy. 

Bezpieczeństwo, 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. 

Kod GIS: RE 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 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. 


