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Obszary stosowania 

Żywica epoksydowa z wypełnia-
czem stosowana do gruntowania  
w systemie Remmers OS 11 a/b. 

Właściwo ści produktu 

Gotowa do użycia, biaława, dwu-
składnikowa, płynna żywica epok-
sydowa na bazie bisfenolu A/F,  
z wypełniaczem. 
� Gotowa do użycia 
� Bardzo odporna mechanicznie 
� Odporna chemicznie 

Podło że 

Podłoże musi być nośne, stabilne 
wymiarowo, mocne, oczyszczone 
z luźnych części, pyłów, olejów, 
smarów, ścieru gumowego i innych 
substancji zmniejszających przy-
czepność. Wytrzymałość podłoża 
na odrywanie musi wynosić śred-
nio 1,5 N/mm² a wytrzymałość na 
ściskanie co najmniej 25 N/mm². 
 
Podłoża muszą osiągnąć wilgot-
ność równowagi i także podczas 
użytkowania muszą być chronione 
przed wnikaniem wilgoci z elemen-
tów budowlanych lub z gruntu. 
 
 
 

Przygotowanie podło ża 

Podłoże należy przygotować od-
powiednią metodą, np. śrutowania 
lub szlifowania tarczą diamentową 
w taki sposób, aby spełniało 
przedstawione wymagania. 
Wyłomy i ubytki w podłożu należy 
wypełnić używając systemu za-
praw Remmers PCC lub zapraw 
epoksydowych firmy Remmers. 

Przygotowanie mieszanki 

Utwardzacz (składnik B) należy 
wlać w całości do pojemnika  
z masą podstawową (składnik A). 
Obydwa składniki należy wymie-
szać przez co najmniej 3-4 minuty 
za pomocą wolnoobrotowej mie-
szarki (300-400 obr./min.) do osią-
gnięcia jednorodności. Mieszankę 
przelać do innego pojemnika  
i jeszcze raz dokładnie zamieszać. 
Gotową mieszankę, bezpośrednio 
po wymieszaniu, należy rozprowa-

dzić w odpowiedni sposób na 
przygotowanej powierzchni. 

Proporcje mieszania 

100 : 32 wg części wagowych 

Wskazówki dotycz ące  
stosowania 

Podczas pracy należy stosować 
odpowiednie osobiste wyposaże-
nie ochronne (patrz także punkt 
osobiste wyposażenie ochronne). 
 
Sposób stosowania: 
W zależności od zastosowania 
rozprowadzić raklą gumową, ząb-
kowaną raklą gumową, pacą ząb-
kowaną, wałkiem do materiałów 
epoksydowych lub kielnią stalową. 
 
Czas odczekania: 
Czasy odczekania pomiędzy cy-
klami roboczymi, przy temp. 20 °C 
powinny wynosić minimum 12 
godzin i maksymalnie 2 dni.  
W razie odstępów czasowych po-

Dane techniczne produktu  

Zawartość ciał stałych: 99 % 
Gęstość (20 °C): 1,41 g/cm³  
Lepkość (20 °C): 1500-2500 mPa•s 
Czas przydatności do użycia po wymieszaniu: ok. 20 minut 
Wytrzymałość na odrywanie (DIN ISO 4624): ≥ 2,5 N/mm2 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6073 

Epoxy Primer OS 11 
Grunt na bazie żywicy epoksydowej w systemie 
Remmers OS 11 a/b 
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wyżej 48 godzin należy obsypać 
wcześniej naniesioną warstwę 
suszonym piecowo piaskiem kwar-
cowym. Podane odstępy czasowe 
są skracane przez wyższe tempe-
ratury i wydłużane przez niższe. 
 
Temperatura stosowania: 
Temperatura materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża minimum 
10 °C, maksimum 30 °C. Wilgot-
ność względna powietrza powinna 
znajdować się w przedziale 40%-
85%. Temperatura podłoża powin-
na być wyższa o co najmniej 3°C 
od punktu rosy. 
 
Czas przydatno ści do stosowa-
nia po wymieszaniu: 
Przy 20°C:  ok. 20 minut 
Wyższe temperatury skracają, a 
niższe wydłużają czas przydatno-
ści do stosowania po wymieszaniu. 

Czas schni ęcia: 
Przy 20°C i wilgotno ści względnej 
powietrza 60%: można chodzić po 
1 dniu, obciążać mechanicznie po 
2 dniach, pełne obciążenie możli-
we po 7 dniach. W niskich tempe-
raturach czas ten się wydłuża. 

Podczas twardnienia (ok. 24 go-
dziny przy 20 °C) naniesiony mate-
riał należy chronić przed wilgocią, 
ponieważ w przeciwnym wypadku 
mogą wystąpić usterki powierzchni 
i obniżenie przyczepności. 

Przykłady zastosowa ń 

Gruntowanie: 
Wymieszaną żywicę nakłada się 
na podłoże aż do nasycenia, tak 
aby wypełnić pory. Za pomocą 
odpowiednich narzędzi, na przy-
kład rakli gumowej, rozprowadza 
się w taki sposób, aby całkowicie 
wypełnić pory podłoża. Następnie 
wałkuje się powierzchnię wałkiem 
do materiałów epoksydowych. 
Zużycie wynosi w zależności od 
rodzaju podłoża ok. 0,20-0,40 
kg/m² żywicy epoksydowej. 
 
Warstwa wyrównawcza: 
Gdy w pierwszej warstwie są jesz-
cze nie wypełnione pory, po ok. 
12-24 godzinach nanosi się po-
wtórnie materiał. Dla poprawienia 
przyczepności między warstwami, 
drugą warstwę można lekko (ok. 
800 g/m²) obsypać suszonym pie-

cowo piaskiem kwarcowym 0,2-0,7 
mm. 

Narzędzia, czyszczenie  

Paca stalowa, paca ząbkowana, 
rozciągaczka gumowa, wałek do 
materiałów epoksydowych, wałek 
kolczasty, mieszarka względnie 
mieszarka przeciwbieżna.  
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy natychmiast na świeżo 
usuwać rozpuszczalnikiem V 101. 
Podczas czyszczenia należy sto-
sować zabiegi ochronne (patrz 
także osobiste wyposażenie 
ochronne). 

Osobiste wyposa żenie ochronne 

Odpowiednie rękawice nitrylowe 
(np. Tricotril firmy KCL, okulary 
ochronne, osłona chroniąca przed 
rozpryskami, koszula z długimi 
rękawami lub zarękawki. 
Przy natryskiwaniu materiałów 
nadających się natrysku konieczne 
jest dodatkowe wyposażenie 
ochronne (filtr oddechowy). Patrz 
karta charakterystyki. 

Wskazówki 

Wszystkie wymienione wartości 
określono w warunkach laborato-
ryjnych (20 °C). W przypadku sto-
sowania na placu budowy uzyska-
ne wartości mogą różnić się od 
podanych w instrukcji technicznej. 
 
Ścierające obciążenia mechanicz-
ne prowadzą do powstania śladów 
po ścieraniu. Nie nadaje się na 
powierzchnie obciążone pojazdami 
z kołami metalowymi lub poliami-
dowymi!  
 
Żywice epoksydowe poddane dzia-
łaniu promieni UV i czynników 
atmosferycznych generalnie nie są 
stabilne kolorystycznie. 
 
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. 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki blaszane 25 kg 

Zużycie: 
Ok. 0,2 – 0,4 kg/m² na każdą war-
stwę (zależnie od chłonności pod-
łoża). 

Składowanie:  
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, nie zmieszane, przy 
składowaniu w chłodnym miejscu 
(10 – 25 °C) ale nie nara żonym na 
działanie mrozu – składowanie 
min. 12 miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie  

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w transporcie, pod-
czas składowania i stosowania 
oraz usuwania i ochrony środowi-
ska zawarte są w aktualnej karcie 
charakterystyki oraz w broszurze 
„Żywice epoksydowe w budownic-
twie i środowisku” wydanej przez 
stowarzyszenie chemii budowlanje 
Deutsche Bauchemie e.V. (wyda-
nie 2, stan 2009).  
.  

Kod GIS: RE 1 

Zawarto ść VOC: 
Wartość graniczna Unii Europej-
skiej dla tego produktu (kat. A/j)  
maks. 500 g/l (2010) 
Ten produkt zawiera < 500 g/l 
VOC 
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Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka 

 

Odporność na ścieranie  ubytek masy < 3000 mg 

Przepuszczalność CO2: sD > 50 m 

Przepuszczalność pary wodnej: klasa III 

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody: w < 0,1 kg/(m2 x h0,5) 

Kompatybilność cieplna: ≥ 1,5 (1,0) 1) N/mm² 

Odporność na silną agresję chemiczną Zmniejszenie twardości < 50 % 

Zdolność do mostkowania rys B 3.2 (-20°C) 

Odporność na uderzenie Klasa I 

Przyczepność przy odrywaniu: ≥ 1,5 (1,0) 1) N/mm² 

Reakcja na ogień: Klasa Efl 

Odporność na poślizg: klasa III 

1) Wartość w nawiasach to najniższy dopuszczalny pojedynczy odczyt 
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Podkłady z żywic syntetycznych przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych 

Reakcja na ogień: Efl
 

Wydzielanie substancji korozyjnych: SR 

Odporność na ścieranie: ≤ AR1 

Przyczepność: ≥ B1,5 

Odporność na uderzenia: ≥ IR4 

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. 


