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Obszary stosowania 

Stosowana przy układaniu nowych 
płytek i przy pracach remontowych 
do spoinowania okładzin podłogo-
wych i ściennych z płytek cera-
micznych, pustaków szklanych itp. 
w pomieszczeniach sanitarnych,  
w zakładach przemysłu spo-
żywczego stosujących technologie 
mokre i suche, jak również w labo-
ratoriach, basenach kąpielowych, 
na balkonach. Może być stosowa-
na w zbiornikach wody pitnej. 

Właściwo ści produktu 

Specjalnie opracowana, bezroz-
puszczalnikowa zaprawa do spo-
inowania oparta na żywicy epok-
sydowej, charakteryzująca się wy-
soką wytrzymałością na ściskanie  
i zginanie oraz dobrą odpornością 
na wodę, wodne roztwory związ-
ków chemicznych, rozcieńczone 
kwasy i zasady jak również na za-
mrażanie i odmrażanie. Opatento-
wana barwna zaprawa epoksydo-
wa o wyjątkowych zaletach w po-
równaniu ze zwykle stosowanymi 
zaprawami do spoinowania: 
- łatwa i prosta w stosowaniu 
- brak migracji pigmentów 
- brak wykwitów 
- mocna, nie piaszcząca się 

powierzchnia 
- znakomite, jednolite kolory, 

odporne na działanie wilgoci 
- hydrofobowa i odporna na 

zniszczenie 

- zaprawa spoinowa przy gru-
bości warstwy powyżej 4 mm 
jest wodoszczelna 

- nasiąkliwość wg normy DIN 
52617: w = 0 kg/(m2h0,5) 

- wypełnianie spoin o szeroko-
ści do 10 mm materiałem o tej 
samej, fabrycznie ustawionej 
konsystencji, w przypadku 
szerszych spoin należy dodać 
zagęstnik (Stellmittel). 

Kolory 

nr art. 2861 szary 
nr art. 2862 manhattan 
nr art. 2863 antracyt 
nr art. 2865 beżowy 
nr art. 2860 biały 

Podło że 

Nowe okładziny z płytek: 
Powierzchnie pokryte płytkami 
można spoinować dopiero po wy-
schnięciu zaprawy użytej do ich 
ułożenia. Same krawędzie spoin 
muszą być suche i czyste. Resztki 
zaprawy cementowej należy usu-
nąć. 
Stare okładziny z płytek: 
W przypadku spoinowania starych 
okładzin należy całkowicie usunąć 
piaszczącą, osłabioną zaprawę 
spoinową jak również tłuszcze, 
oleje i inne zanieczyszczenia. 
Temperatura podłoża podczas 

Dane techniczne  produktu  

 Składnik A Składnik B Mieszanina 
Gęstość (25°C): 1,57 g/cm 3 0,96 g/cm3 1,40 g/cm3 
Zawartość ciał stałych: 100% wag. 100% wag. 100% wag. 
 
Wytrzymałość na ściskanie  
po 7 dniach: ok. 70 N/mm2  
Wytrzymałość na zginanie 
po 7 dniach: > 18 N/mm2 
Wytrzymałość na odrywanie: > 1,5 N/mm2 
Możliwość obciążenia  
ruchem pieszym (przy 20°C): po ok. 24 godz.  
Pełna odporność na 
obciążenia (przy 20°C): po 7 dniach 
 
Składnik A:  barwny, wypełniony, emulgujący  

w wodzie układ żywicy epoksydowej. 
Składnik B: aminowy utwardzacz emulgujący  

w wodzie. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2860-65 

EP Colorfuge EP  
Barwny materiał do spoinowania oparty na żywicy 
epoksydowej, także do stosowania w zbiornikach 
wody pitnej 
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prac i twardnienia materiału musi 
wynosić co najmniej + 10°C. 

Proporcja mieszania 

8,5 : 1 w częściach wagowych 

Czas przydatno ści do stosowa-
nia po wymieszaniu 

Dopuszczalny czas przetrzymywa-
nia wymieszanego materiału w po-
jemniku: 
1 godz./ 20° C, ilo ść 1 kg 

Wyższe temperatury i większe ilo-
ści skracają czas przydatności do 
stosowania, niższe temperatury 
wydłużają go. 

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, Używanie 
żywic reaktywnych na betonie". 
Składnik zawierający utwardzacz 
(B) należy wlać w całości do po-
jemnika ze składnikiem zawierają-
cym żywicę (A). Przy małych ilo-
ściach (do ok. 10 l) należy stoso-
wać mieszadła. Jako napędu uży-
wa się wiertarek o szybkości obro-
towej maks. 400 obr./min. 
Minimalny czas mieszania wynosi 
2 minuty. Im większa ilość mie-
szanki i/lub im mniej płynne są 
składniki tym dłużej należy mie-
szać. Tworzenie się smug wskazu-
je na niewystarczające wymiesza-
nie. Szczególnie w przypadku 
komponentów o różnej lepkości 
należy wielokrotnie zbierać słabiej 
wymieszany materiał z brzegów  
i dna pojemnika oraz z powierzchni 
mieszadła i wprowadzać do mie-
szanki. Na zakończenie należy 
przełożyć mieszankę do czystego 
pojemnika i jeszcze raz wymie-
szać. Mieszanka jest wtedy goto-
wa do stosowania.  
Do mieszania większych ilości wy-
pełnionych układów (zapraw) nale-
ży stosować odpowiednie mie-
szarki, np. mieszarkę przeciwbież-
ną Beba. Wadliwe wymieszanie 
powoduje powstanie pęcherzy  
i miękkich, nie całkowicie przere-
agowanych miejsc. Zaleca się 
mieszać tylko tyle materiału do 

spoinowania, ile można będzie 
prawidłowo zastosować w ciągu 
podanego czasu przydatności do 
stosowania. 

Materiał układa się w spoinach za 
pomocą szpachelki z tworzywa 
sztucznego/gumy, w sposób nor-
malnie przyjęty przy układaniu pły-
tek, w czasie nie przekraczającym 
podanego czasu przydatności do 
stosowania po wymieszaniu. Po-
wierzchnię płytek, kafli, pustaków 
szklanych należy następnie zmyć 
wstępnie gorącą wodą i gąbką wi-
skozową, tak aby nie związał na 
niej nadmiar materiału. Później na-
leży ostatecznie zmyć gąbką wi-
skozową i gorącą wodą, ewentual-
nie z dodatkiem Alkutex Washer, 
nr art. 1141. 

Wskazówki 

Podczas stosowania w zamknię-
tych pomieszczeniach należy dbać 
o dobre wietrzenie. Ogólnie należy 
przestrzegać przepisów branżo-
wych przemysłu chemicznego oraz 
środków bezpieczeństwa obowiąz-
kowych przy stosowaniu żywic 
epoksydowych (Instrukcja BG A6). 
Podczas pracy nosić rękawice 
ochronne i okulary ochronne.  
Na połączonych powierzchniach 
należy koniecznie stosować mate-
riał z tej samej partii produkcyjnej.  
Z przyczyn związanych z techno-
logią produkcji nie można uniknąć 
różnic odcienia pomiędzy materia-
łami z różnych partii. 
 

Narzędzia, czyszczenie  

Szpachelka z tworzywa sztuczne-
go, gumy lub szpachla japońska, 
mieszarka, gąbka wiskozowa, pa-
ca do spoinowania materiałami 
epoksydowymi (paca drewniana). 
 
kielnia do spoin epoksydowych 
nr art. 4084  

gąbka wiskozowa 
nr art. 4133  

gąbka do czyszczenia niebieska 
(twarda) nr art. 4239 

gąbka do czyszczenia biała 
(miękka) nr art. 4139 

uchwyt do gąbki 
nr art. 4134  

Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy natychmiast czyścić go-
rącą wodą. Stwardniały materiał 
można jedynie usunąć mechanicz-
nie. 

Rodzaj opakowania,  
składowanie  

Rodzaj opakowania  
Pojemniki z blachy 1 kg i 5 kg 
Składowanie:  
Materiał w oryginalnych, zamknię-
tych pojemnikach, nie wymiesza-
ny, można składować przez co 
najmniej 9 miesięcy.  
Składować w temperaturze poko-
jowej, w miejscu zabezpieczonym 
przed mrozem, niskie temperatury 
negatywnie wpływają na konsy-
stencję. 

Bezpiecze ństwo, 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.
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 Wymiary  Szero-
kość 

spoiny 

Głębo-
kość 

spoiny  
Zużycie*  

  Fajans:  10 x 10 cm  
(Długość spoiny:  
ok. 20 mb/m²)  

5 mm  
5 mm  0,70 kg/m²  
8 mm  1,12 kg/m²  

10 mm  1,40 kg/m²  

8 mm  
8 mm  1,79 kg/m²  

10 mm  2,24 kg/m²  
Fajans:  10 x 20 cm  

(Długość spoiny:  
ok. 15 mb/m²)  

5 mm  
5 mm  0,52 kg/m²  
8 mm  0,84 kg/m²  

10 mm  1,05 kg/m²  

8 mm  
8 mm  1,34 kg/m²  

10 mm  1,68 kg/m²  
13 mm  2,18 kg/m²  

10 mm  
10 mm  2,10 kg/m²  
13 mm  2,73 kg/m²  

Fajans:  15 x 15 cm  
(Długość spoiny:  
ok. 13 mb/m²)  

2,5 mm  6,5 mm  0,29 kg/m²  

5 mm  
5 mm  0,45 kg/m²  
8 mm  0,72 kg/m²  

10 mm  0,90 kg/m²  

8 mm  
8 mm  1,16 kg/m²  

10 mm  1,45 kg/m²  
13 mm  1,89 kg/m²  

10 mm  
10 mm  1,82 kg/m²  
13 mm  2,36 kg/m²  

Fajans:  15 x 20 cm  
(Długość spoiny:  
ok. 12 mb/m²)  

2,5 mm  6,5 mm  0,27 kg/m²  

Fajans:  20 x 20 cm  
(Długość spoiny:  
ok. 10 mb/m²)  

2,5 mm  6,5 mm  0,22 kg/m²  

Fajans:  20 x 25 cm  
(Długość spoiny:  
ok. 9 mb/m²)  

2,5 mm  6,5 mm  0,20 kg/m²  

Fajans:  15 x 20 cm  
(Długość spoiny:  
ok. 12 mb/m²)  

2,5 mm  6,5 mm  0,27 kg/m²  

Fajans:  28 x 28 cm  
(Długość spoiny:  
ok. 7 mb/m²)  

4 mm  6,5 mm  0,25 kg/m²  

Płytki po-
dwójnie 
ciągnione 
(mrozood-
porne):  

24 x 11,5 cm  
(Długość spoiny:  
ok. 13 mb/m²)  

5 mm  

5 mm  0,45 kg/m²  

8 mm  0,72 kg/m²  

10 mm  0,91 kg/m²  

8 mm  

8 mm  1,16 kg/m²  

10 mm 1,45 kg/m²  

13 mm  1,89 kg/m²  

10 mm  10 mm  1,82 kg/m²  

 13 mm  2,36 kg/m²  

Mozaiki:  2 x 2 cm  
(Długość spoiny:  
ok. 100 mb/m²)  

2 mm  3 mm  0,84 kg/m² 

 5 x 5 cm  
(Długość spoiny:  
ok. 40 mb/m²)  

2 mm  3 mm  0,33 kg/m²  

* wielkości zużycia zostały oznaczone w warunkach laboratoryj-
nych i mogą się różnić od rzeczywistych. 

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. 


