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Obszary stosowania 

Strukturalna powłoka cienkowar-
stwowa na powierzchnie przejezd-
ne, obciążane mechanicznie. 

Przykłady zastosowań: 

 Powierzchnie produkcyjne 
 Posadzki magazynowe 
 Warsztaty 
 Hale przemysłowe 

Właściwości 

Pigmentowana, tiksotropowa, od-
porna na obciążenia mechaniczne, 
dwuskładnikowa powłoka epoksy-
dowa: 

 Można obrabiać w pozycji 
stojącej 

 Odporna na zużycie 
 Antypoślizgowa 
 Wytrzymała mechanicznie 
 Odporna chemicznie 

Kolory 

Krzemowoszary   
RAL zbliżony do 7032,     art. 6101 
Srebrnoszary  
RAL zbliżony do 7001,     art. 6102 
Jasnoszary 
RAL zbliżony do 7035,     art. 6103 
Kolory specjalne          art. 6100 
 
 
 

Podłoże 

Zagruntowane podłoże musi być 
nośne, trwałe, oczyszczone z luź-
nych części, pyłów, olejów, sma-
rów, ścieru gumowego i innych 
substancji zmniejszających przy-
czepność.  
Wytrzymałość podłoża na odrywa-
nie musi wynosić średnio 
1,5N/mm² a wytrzymałość na ści-
skanie co najmniej 25 N/mm².  

Proporcje mieszania 

83,3:16,7 części wagowych 

Przygotowanie podłoża 

W zależności od rodzaju podłoża 
należy je zagruntować i wyrównać 
za pomocą odpowiedniej warstwy 
gruntującej i szpachlówki drapanej. 
Kolor warstwy podkładowej powi-
nien bezwzględnie odpowiadać 
barwie powłoki strukturalnej.  
 
 
 

Przygotowanie mieszanki 

Do żywicy (składnik A) dodać  
w całości utwardzacz (składnik B). 
Następnie masę wymieszać, prze-
lać do innego pojemnika i jeszcze 
raz dobrze wymieszać. 
  
Gotową mieszankę, zaraz po jej 
sporządzeniu, nakłada się na 
przygotowaną powierzchnię i roz-
prowadza za pomocą odpowied-
nich narzędzi i natychmiast nadaje 
fakturę. 

Czas przydatności do stosowa-
nia po wymieszaniu 

W temp. 20 °C i przy 60 % wilgot-
ności względnej powietrza około 
30 minut. Wyższe temperatury 
skracają, niższe wydłużają czas 
przydatności do użycia po wymie-
szaniu. 
 
 
 

Dane techniczne produktu 

 składnik A składnik B mieszanka 
Gęstość: 1,5 g/cm³ 1,0 g/cm³ 1,4 g/cm³ 
Lepkość: tiksotropowa 200 mPa·s tiksotropowa 
Odporność  
na ścieranie:  

0,07 g (badanie urządzeniem Tabera  
CS 17/1000 obr. / 1000 g) 

 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6100-6103 

Epoxy HD Color TX 
Tiksotropowa, pigmentowana powłoka na bazie 
żywicy epoksydowej, na powierzchnie przejezdne,  
obciążone mechanicznie 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Proporcja 

mieszania 2 
komponentów 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas 
meszania 

 Powłoka 
wylewana, 
obróbka w 

pozycji stojącej 

 Czas przydat-
ności do 
użycia po 

wymieszaniu 

 Chronić przed 
mrozem 

 Okres 
przechowy-

wania 
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Wskazówki dotyczące  
stosowania 

Podczas pracy należy stosować 
odpowiednie wyposażenie ochron-
ne (patrz środki ochrony osobistej). 
Temperatura materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża: minimal-
nie 8 °C, a maksymalnie 30 °C. 
Wilgotność względna powietrza nie 
może przekroczyć 80 %. Tempera-
tura podłoża musi być o co naj-
mniej 3 °C wyższa od temperatury 
punktu rosy. 

Czas schnięcia 

W temp. + 20 °C po około 16 
godz., można poddawać niewiel-
kim obciążeniom (chodzić). Pełną 
odporność mechaniczną i che-
miczną powłoka osiąga w tempe-
raturze + 20°C po 7 dniach. Niższe 
temperatury wydłużają czas 
schnięcia. 

Propozycje systemowe 

Gruntowanie: 
Do gruntowania zastosować np. 
Remmers Epoxy ST 100, rozpro-
wadzić raklą gumową i wałkować 
wałkiem do epoksydów lub na-
nieść pigmentowaną szpachlówkę 
drapaną. 

Powłoka: 
Gotowa do użycia mieszanka mo-
że być nakładana na stojąco, na 
zagruntowanym, wyrównanym 
podłożu, za pomocą ząbkowanej 
rakli gumowej (ząbkowana listwa 
gumowa 2 mm) lub klęcząc za 
pomocą kielni ząbkowanej (listwa 
ząbkowana nr 22). Po ok. 15 minu-
tach, używając wałka fakturowego 
(nr art. 5054), bez wywierania na-
cisku nadaje się powłoce fakturę. 
Aby osiągnąć jednolity wygląd, 
fakturę nadaje się tylko w jednym 
kierunku.  
Zużycie: ok. 0,50-0,60 kg/m². 

Wskazówki 

Wszystkie wyżej wymienione ba-
dania wykonano w warunkach 
laboratoryjnych (20 °C), na kolo-
rach standardowych. Przy stoso-
waniu na placu budowy można 
uzyskać wartości nieznacznie róż-
niące się od podanych w instrukcji 
technicznej.  

Kolory słabo kryjące, jak np. żółty, 
czerwony lub pomarańczowy, dają 
efekt laserunkowy, dlatego ko-
nieczne jest gruntowanie dopaso-
wane pod względem koloru. 

Ostateczna struktura powierzchni 
zależy w dużym stopniu od warun-
ków placu budowy i sposobu ob-
róbki w związku z czym nie podle-
ga gwarancji produktowej. 

Mechaniczne obciążenia ścierają-
ce prowadzą do powstania śladów 
ścierania na powierzchni powłoki. 
Należy to uwzględnić, mając na 
uwadze przewidywany okres eks-
ploatacji. 

W razie ponownego zamawiania 
materiału w kolorze określonym na 
podstawie próbki lub przy dosta-
wach na ten sam obiekt wielu partii 
produkcyjnych materiału produko-
wanego na specjalne zamówienie 
klienta, prosimy zawsze podawać 
numer zamówienia lub numer partii 
produkcyjnej z pierwszej dostawy. 
Bez tej informacji nie będziemy 
mogli zagwarantować braku różnic 
w odcieniu między produktem 
z pierwszej dostawy i dostaw póź-
niejszych. Naprawy powierzchni i 
dołączanie nowych powierzchni do 
powierzchni istniejących prowadzi 
do powstania widocznego przej-
ścia w wyglądzie i fakturze. 

Pod wpływem promieniowania UV 
i czynników atmosferycznych ży-
wice epoksydowe generalnie mogą 
zmieniać kolor. 

Dalsze wskazówki na temat spo-
sobu stosowania, budowy syste-
mów i pielęgnacji wymienionych 
produktów zawarto w aktualnych 
informacjach technicznych, jak 
również w zaleceniach firmy 
Remmers dotyczących systemów 
powłokowych. 

Zależnie od sposobu aplikacji  
i zastosowanego systemu, pod-
czas nadawania faktury tiksotro-
powym materiałom powłokowym, 
na skutek wprowadzenia powietrza 
może dojść do powstawania po-
rów, w których w trakcie eksplo-
atacji może zbierać się brud.  
W przypadku posadzek antypośli-
zgowych naturalną rzeczą jest 

konieczność liczenia się ze zwięk-
szonymi nakładami na utrzymanie 
czystości w porównaniu z posadz-
kami gładkimi, w związku z czym 
z reguły muszą być stosowane 
maszyny myjące z miękkimi 
szczotkami. 

Środki ochrony osobistej 
Odpowiednie rękawice nitrylowe (np. 
Tricotril firmy KCL), okulary ochron-
ne, osłona przed rozpryskami,  
koszula z długimi rękawami lub za-
rękawki. 

W przypadku natryskowego stoso-
wania materiału nadającego się do 
natryskiwania konieczne jest dodat-
kowe wyposażenie ochronne (filtr 
oddechowy).  
Patrz karta charakterystyki. 

Narzędzia, czyszczenie  

Paca stalowa gładka, gumowa 
rakla, wałek do materiałów epok-
sydowych, wałek do nadawania 
faktury, mieszarka. Narzędzia  
i ewentualne zanieczyszczenia 
należy czyścić na świeżo używając 
rozpuszczalnika V 101.  

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki blaszane 10 kg, 25 kg 

Zużycie: 
Około 0,50-0,60 kg/m²  
 
Składowanie:   
W zamkniętych oryginalnych 
opakowaniach, nie zmieszane i nie 
narażone na działanie mrozu - co 
najmniej 9 miesięcy. 

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.  

Kod GIS: 01 

Zawartość VOC: 
Wartość graniczna wyznaczona 
dla tego produktu (kat. A/j) przez 
UE wynosi 500 g/l 
Ten produkt zawiera < 500 g/l 
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Remmers Baustofftechnik 

Bernhard Remmers-Straße 13 
D-49624 Löningen 

11 
GBIII 034_3 

EN 13813: 2002 
6100 

Podkłady z żywic syntetycznych do stosowania w budynkach 
(zastosowanie zgodnie z instrukcją techniczną) 

Reakcja na ogień Efl 
Wydzielanie substancji korozyjnych SR 
Odporność na ścieranie < AR 1 1) 
Przyczepność > B 1,5 
Odporność na uderzenia > IR 4 

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. 
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