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Obszary stosowania 

Niepigmentowana żywica epoksy-
dowa stosowana do szybkiego, 
zespalającego wypełniania rys  
i szczelin skurczowych w jastry-
chach cementowych i betonie. 

Właściwości produktu 

Przezroczysta, dwuskładnikowa, 
płynna żywica epoksydowa na 
bazie bisfenolu A/F: 
 
 Bardzo szybko twardnieje 
 Twardnienie od 3°C  
 Dobra penetracja 
 Nie zawiera dodatków zmięk-

czających 
 Nie zawiera nonylofenolu  

i fenolu 
 Bardzo odporna mechanicznie 
 Odporna chemicznie 

Podłoże 

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 zrównoważoną i także pod-
czas użytkowania muszą być 
chronione przed wnikaniem wilgoci 
z elementów budowlanych lub  
z gruntu. 

 Jastrych cementowy maks. 6% 
wag 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy przygotować od-
powiednią metodą w taki sposób, 
aby spełniało przedstawione wy-
magania. 
 

Przygotowanie mieszanki 

Zewnętrzne opakowanie należy 
otworzyć wzdłuż perforacji i wyjąć 
przezroczysty worek dwukomoro-
wy. Usunąć pręt rozdzielający 
komory. Obydwa składniki miesza 
się ze sobą poprzez intensywne 
zagniatanie (ok. 60 sekund). 
 
Gotową mieszankę, bezpośrednio 
po wymieszaniu, należy wylać w 
rysę używając elementów pomoc-
niczych (np. lejek z tworzywa 
sztucznego) i w razie potrzeby 
obsypać piaskiem kwarcowym. 

Dane techniczne produktu 

  Komp. A  Komp. B  Mieszanka  

Gęstość (25°C):  1,15 g/cm³  1,02 g/cm³  1,10 g/cm³  

Lepkość (25°C):  600 mPa·s  850 mPa·s  1600 mPa·s  

Wytrzymałość na ściskanie:  ≥ 80 N/mm²  
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 50 N/mm²  
Przyczepność:  > 1,5 N/mm² (przełom w betonie)  

Czas przydatności do użycia  
po wymieszaniu: ok. 10 min / 23°C  

Temperatura stosowania:  ≥ 3°C  

Można chodzić:  60 min / 23°C  

Shore D (2h / 23°C):  ok. 75 
Shore D (4h / 23°C):  ok. 80 
Shore D (24h/23°C):  ok. 85 
Shore D (7d/23°C):  ok. 85 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6089 

Epoxy Riss-Fix 
Bardzo szybko reagująca, przezroczysta żywica 
epoksydowa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcje 
mieszania 

dwóch skład-
ników 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas miesza-
nia 

 Nakładanie 
pędzlem, 

szpachlowanie 

 Czas przydat-
ności do 
użycia po 

wymieszaniu 

 Okres składo-
wania  

 Przechowywać w 
miejscu chronio-

nym przed 
mrozem 
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Proporcje mieszania 

70 : 30 wg części wagowych 

Czas przydatności do  
stosowania 

Przy 20°C i 60 % wilgotności 
względnej powietrza ok. 10 minut. 
Wyższe temperatury skracają, 
niższe wydłużają czas przydatno-
ści do użycia po wymieszaniu. 

Wskazówki dotyczące  
stosowania 

Podczas pracy należy stosować 
odpowiednie osobiste wyposaże-
nie ochronne (patrz także punkt 
osobiste wyposażenie ochronne). 
 
Sposób stosowania: 
Patrz osobne wskazówki wyko-
nawcze. 
 
Czas odczekania: 
Czasy odczekania pomiędzy cy-
klami roboczymi, przy temp. 20 °C 
powinny wynosić minimum 60 
minut i maksymalnie 1 dzień.  
W razie odstępów czasowych po-
wyżej 24 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 
3°C, maksimum 25°C. Wilgotność 
względna powietrza nie może 
przekraczać 80%. Temperatura 
podłoża powinna być wyższa o co 
najmniej 3°C od punktu rosy. 
 
Czas schnięcia: 
Przy 20°C i 60% wilgotności 
względnej powietrza: można cho-
dzić po 1-2 godzinach, można 
obciążać mechanicznie po 2 go-
dzinach, pełne obciążenie mecha-
niczne możliwe po 1-2 dniach. 

W niższych temperaturach czasy 
są odpowiednio dłuższe. 

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. 

Narzędzia, czyszczenie  

Paca stalowa, szpachla.  
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy natychmiast na świeżo 
usuwać rozpuszczalnikiem V 101. 

Osobiste wyposażenie ochronne 

Odpowiednie rękawice (znajdują 
się w zestawie), okulary ochronne. 
Dokładniejsze informacje znajdują 
się w naszym katalogu narzędzi. 

Wskazówki 

Wszystkie wymienione wartości 
określono w warunkach laborato-
ryjnych (23°C). W przypadku sto-
sowania na placu budowy uzyska-
ne wartości mogą różnić się od 
podanych w instrukcji technicznej. 
 
Zestaw Epoxy Riss Fix Set nie 
został przebadany zgodnie z wy-
tycznymi ZTV-Ing lub DAfStb  
i dlatego nie powinien być stoso-
wany w miejscach podlegających 
tym regulacjom. 
 
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 systemowych 
rozwiązań. 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
0,5 kg żywica epoksydowa  
(2-składnikowa) w dwukomorowym 
worku do zagniatania  
10 szt. klamry jastrychowe  
1 kg piasek kwarcowy  
1 para rękawice jednorazowe 

Wydajność: 
W zależności od szerokości i głę-
bokości rysy do pięciu metrów 
bieżących na każdy zestaw Epoxy 
Riss Fix Set. 

Składowanie: 
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, nie zmieszane, przy 
składowaniu w chłodnym miejscu 
ale nie narażonym na działanie 
mrozu – składowanie min. 12 mie-
sięcy. 

Bezpieczeństwo, 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 

Zawartość VOC: 
Wartość graniczna Unii Europej-
skiej dla tego produktu (kat. A/j)  
maks. 500 g/l (2010) 
Ten produkt zawiera < 500 g/l 
VOC 
 
 
 

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. 

 


