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Właściwości produktu 

Remmers PCB Sperrschicht EP 
2K jest powłoką epoksydową opar-
tą na wodzie przeznaczoną do 
stosowania wewnątrz budynków. 
Wyrób dobrze kryje, jest tiksotro-
powy i nawet przy nakładaniu w 
grubych warstwach jest wyrobem 
nie kapiącym, dlatego idealnie 
nadaje się na powierzchnie ścian. 
Z powodu bardzo wysokiego za-
trzymywania PCB wynoszącego 
94% Remmers PCB Sperrschicht 
EP 2K nadaje się zarówno na po-
wierzchnie mocno obciążone wtór-
nie jak i na słabo obciążone źródła 
pierwotne. 

Podłoże 

Zabezpieczane powierzchnie mu-
szą być czyste, suche i nośne. 
Należy usunąć zabrudzenia, szla-
my cementowe, resztki starych 
powłok. 

Sposób stosowania 

Obydwa komponenty dostarczane 
są w specjalnych pojemnikach, 
zapakowane w odpowiednich pro-
porcjach. 

Przygotowanie mieszanki powinno 
odbywać się zgodnie z instrukcją 
DBV „Stosowanie żywic reakcyj-
nych w budownictwie betonowym, 
część 3.2, stosowanie żywic reak-
cyjnych na betonie”. 
Utwardzacz (B) należy w całości 
wlać do żywicy (A). 
Remmers PCB Sperrschicht EP 
2K należy rozcieńczyć dodając 
10% wody i nanieść na chłonne 
podłoże jako pierwszą warstwę. 
Kolejne warstwy wykonuje się nie 
rozcieńczonym materiałem. Czas 
schnięcia pomiędzy kolejnymi war-
stwami nie powinien przekraczać 
48 godzin. Należy dbać o dobre 
wietrzenie. 
Aby zapewnić optymalną izolacyj-
ność należy koniecznie wykonać 3 

warstwy powłoki zgodnie ze świa-
dectwem badań.  

Narzędzia, czyszczenie  

Pędzel, szczotka, wałek do malo-
wania, mieszarka, rękawice 
ochronne. W przypadku większych 
powierzchni możliwe jest stosowa-
nie natrysku airless. Informacji na 
temat szczegółów udziela nasz 
dział techniczny. 

Narzędzia i zabrudzenia należy na 
świeżo czyścić i usuwać wodą. 

W przypadku dłuższych przerw w 
pracy konieczne jest pośrednie 
czyszczenie narzędzi. 

 

Dane techniczne produktu 

Kolor:  biały (około RAL 9016)  
Stopień połysku:  jedwabisty połysk  
Gęstość:  1,40 g/ml  
Lepkość:  ok. 1100 m Pas  
Zawartość ciał stałych:  ok. 58 %  
Czas schnięcia:  około 24 godz.  
(dane dla mieszanki A + B) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1461/1469 

PCB Sperrschicht EP 
2K 
Wodna powłoka epoksydowa przeznaczona do re-
nowacji elementów budowlanych obciążonych PCB 
Świadectwa badań izolacyjności PCB oraz AgBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyrób wodny  Zastosowania 

wewnętrzne 
 Temperatura 

stosowania 
 Nakładanie 

pędzlem/ 
wałkiem 

natryskiwanie 
airless/airmix 

 Całkowite 
zużycie  

 Przechowywać w 
miejscu zabezpie-

czonym przed 
mrozem i chłod-

nym/chronić przed 
wilgocią /zamykać 

pojemniki 

 Okres skła-
dowania 
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Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki blaszane 10 kg 

Zużycie: 
Zużycie zależy od właściwości 
podłoża i wynosi na 3 warstwy  
ok. 0,6 kg/m². 
 
Składowanie:   
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, składowane w miejscu 
chronionym przed mrozem - co 
najmniej 12 miesięcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskazówki specjalne 

Na większych powierzchniach 
należy stosować materiał z jednej 
partii produkcyjnej, ponieważ z 
powodów technicznych pomiędzy 
poszczególnymi partiami mogą 
wystąpić niewielkie różnice w kolo-
rze. Właściwości PCB Sperrschicht 
EP 2K zostały zoptymalizowane 
pod kątem stosowania na po-
wierzchni ścian. Na obciążonych 
powierzchniach posadzek zaleca-
my stosować Remmers Epoxy BS 
2000. Prace w miejscach obciążo-
nych PCB podlegają specjalnym 
przepisom, w Niemczech obowią-
zują wytyczne PCB krajów związ-
kowych oraz BGR 128. 

 
 
 
 

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. 

 

 
 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard Remmers-Straße 13 

D-49624 Löningen 
 

07 
 

GBI F 023 

 
EN 13813:2002 

 
Podkłady z żywic syntetycznych przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów 

budowlanych  
 EN 13813: B1,5 

 

Reakcja na ogień NPD 

Wydzielanie substancji korozyjnych NPD 

Odporność na ścieranie NPD 

Przyczepność > B 1,5 

Odporność na uderzenia NPD 

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. 

 


