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Obszary stosowania 

Niepigmentowane spoiwo na bazie 
żywicy epoksydowej stosowane 
jako zamknięcie i warstwa obsy-
pywana w odpornych chemicznie 
powłokach obsypywanych. 

Przykłady zastosowa ń: 
� Przemysł spożywczy 
� Przemysł chemiczny 
� Rolnictwo 
 
Właściwo ści produktu 

Przezroczysta, dwuskładnikowa, 
płynna żywica epoksydowa na ba-
zie bisfenolu A: 

� dobra zdolność penetracji 
� nie zawiera plastyfikatorów 
� bardzo odporna mechanicznie 
� bardzo odporna chemicznie 

Podło ża 

Podłoże musi być nośne, stabilne 
wymiarowo, mocne, pozbawione 
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 
od strony podłoża.  

� Beton maks. 4 % wag. 
� Jastrych cementowy  

maks. 4 % wag. 
� Jastrych anhydrytowy  

maks. 0,3 % wag. 
� Jastrych magnezytowy 2 - 4 % 

wag. 

W jastrychach anhydrytowych  
i magnezytowych należy bez-
względnie wykluczyć wnikanie wil-
goci z elementów 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 zestawu Rem-
mers Riss Fix lub zapraw epoksy-
dowych firmy Remmers. 

Przygotowanie materiału 

Pojemnik blaszany: 
Utwardzacz (składnik B) należy 
w całości wlać do masy podsta-
wowej (składnik A), dokładnie wy-
mieszać używając wolnoobrotowej, 
elektrycznej mieszarki (ok. 300-
400 obr./min.), przelać do innego 
pojemnika i jeszcze raz dobrze 
wymieszać.  

Worek wielokomorowy: 
Opakowanie zewnętrzne należy 
otworzyć w miejscu żłobkowania  
i wyjąć przezroczysty worek wielo-
komorowy. Następnie wyciągnąć 
pręt dzielący komory worka. Oba 
składniki wymieszać poprzez in-
tensywne wygniatanie (przez około 
60 sekund).  
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6171 

Epoxy CR 100 

Wysoce odporna chemicznie, przezroczysta  
żywica epoksydowa 
 
 

       
 

 

 
Proporcja miesza-
nia 2 składników 

Temperatura sto-
sowania 

Czas mieszania Malowanie pędz-
lem, wałkiem, roz-
lewanie, obróbka 

na stojąco 

Czas przydatności 
po wymieszaniu 

składników 

Przechowywać  
w miejscu zabez-
pieczonym przed 

mrozem 

Okres przechowy-
wania 

 

Dane techniczne produktu  

 Składnik A Składnik B Mieszanka 
Gęstość: 1,14 g/cm³ 1,05 g/cm³ 1,12 g/cm³ 

Lepkość: 850 mPa·s 400 mPa·s 550 mPa·s 

   
Wytrzymałość na ściskanie: 52 N/mm²  
Wytrzymałość na zginanie: 47 N/mm²  
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Gotową mieszankę, bezpośrednio 
po przygotowaniu należy wylać na 
przygotowaną powierzchnię, roz-
prowadzić za pomocą odpowied-
nich narzędzi i natychmiast nadać 
fakturę. 

Proporcje mieszania 

65 : 35 części wagowych 

Czas przydatno ści do u życia po 
wymieszaniu 

W temperaturze 20°C i przy wil-
gotności względnej powietrza 60% 
ok. 30 minut. Wyższe temperatury 
skracają, niższe wydłużają możli-
wy czas przetrzymywania wymie-
szanej masy w pojemniku. 

Wskazówki wykonawcze 

Podczas pracy należy zadbać o 
odpowiednie wyposażenie ochron-
ne (patrz Indywidualne środki 
ochrony). 

W systemach wypełnianych, do 
mieszanki żywicy epoksydowej, 
podczas powolnego mieszania do-
dawana jest odpowiednia dla da-
nego zastosowania ilość wypełnia-
cza. Gotową mieszankę, bezpo-
średnio po przygotowaniu należy 
wylać na przygotowaną po-
wierzchnię i rozprowadzić za po-
mocą odpowiednich narzędzi. 

Przykłady zastosowa ń 

Gruntowanie: 
Czystą żywicę nakłada się na pod-
łoże do nasycenia. Za pomocą od-
powiednich narzędzi, na przykład 
rakli gumowej, rozprowadza się w 
taki sposób, aby całkowicie wypeł-
nić pory podłoża. Następnie wałku-
je się wałkiem do epoksydów. 
Zużycie wynosi w zależności od 
rodzaju podłoża ok. 0,30 - 0,50 
kg/m2

. 

 
Warstwa wyrównuj ąca/ szpa-
chlówka drapana:  
Materiał wypełniony w stosunku 
maks. 1:0,5 wg części wagowych 
wylewa się na zagruntowane po-
wierzchnie, rozprowadza odpo-
wiednią pacą i w razie potrzeby 
wałkuje wałkiem kolczastym. 
Zużycie na 1 mm grubości war-
stwy: około 0,85 kg/m² żywicy 
epoksydowej i 0,85 kg/m²  
Remmers SelectMix 05. 

Jastrych rozlewny / warstwa ob-
sypywana: 
Materiał wypełniony w stosunku 
maksymalnie 1:1 części wagowych 
nakłada się na zagruntowaną po-
wierzchnię i rozprowadza za po-
mocą za pomocą pacy ząbkowanej 
lub rakli ząbkowanej i odpowietrza 
wałkiem kolczastym.  
Zużycie dla warstwy o grubości 
1,5 mm: ok. 1,00 kg/m² żywicy 
epoksydowej i 1,50 kg/m² Rem-
mers SelectMix SBL. 

Narzędzia, czyszczenie  

Paca stalowa, paca ząbkowana, 
rakla gumowa, wałek do epoksy-
dów, wałek kolczasty, mieszarka, 
ewentualnie mieszarka przeciw-
bieżna.  
Dokładniejsze informacje na temat 
narzędzi znajdują się w naszym 
katalogu narzędzi. 
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy natychmiast, w stanie 
świeżym, czyścić rozcieńczalni-
kiem V 101. 
Podczas czyszczenia należy zwa-
żać na zachowanie odpowiednich 
warunków bezpieczeństwa (patrz 
"Indywidualne środki ochrony"). 

Indywidualne środki ochrony 

Odpowiednie rękawice nitrylowe 
(np. Tricotril firmy KCL), okulary 
ochronne, osłona przed opryska-
niem, koszula z długim rękawem 
lub zarękawki. 
W przypadku natryskowej aplikacji 
materiału nadającego się do sto-
sowania tą techniką niezbędne jest 
stosowanie rozszerzonego wypo-
sażenia (filtra oddechowego). 
Patrz w tym celu Karta Charakte-
rystyki. 

Wskazówki 

Wszystkie wyżej wymienione war-
tości i zużycia określono w warun-
kach laboratoryjnych (20 °C), na 
kolorach standardowych. W przy-
padku stosowania na placu budo-
wy uzyskane wartości mogą różnić 
się od podanych w instrukcji tech-
nicznej.  

Gruntowanie należy wykonywać 
zawsze tak aby wypełnić pory!  
Z tego powodu może być koniecz-
ne powtórne gruntowanie lub 
zwiększenie zużycia materiału. 

Mechaniczne obciążenia ścierają-
ce prowadzą do powstania śladów 
ścierania na powierzchni powłoki. 

Powłoka nie jest odporna na ob-
ciążenia pochodzące z metalo-
wych lub poliamidowych kół pojaz-
dów!  

Na skutek zróżnicowanej chłonno-
ści podłoży mineralnych zaimpre-
gnowane powierzchnie mogą mieć 
niejednolity wygląd.  

Żywice epoksydowe poddane dzia-
łaniu promieni UV i czynników at-
mosferycznych generalnie nie są 
stabilne kolorystycznie. 

Dalsze wskazówki na temat ob-
róbki i pielęgnacji wymienionych 
produktów zawarto w aktualnych 
instrukcjach technicznych, jak 
również w wytycznych firmy Rem-
mers dotyczących układania. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania:  
Pojemnik blaszany: 10 kg  
Worek wielokomorowy: 1 kg 

Zużycie: 
W zależności od rodzaju zastoso-
wania pomiędzy 0,3 i 0,85 kg/m2

. 

Składowanie:  
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, niezmieszane i niena-
rażone na działanie mrozu - co 
najmniej 9 miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, ochrona śro-
dowiska, 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. 

Kod GIS: RE 01 

Chem VOC Farb V (2004/42/EG): 
Grupa (LB):  j 
Stopień 2 (2010):  maks. 500 g/l 
Stopień 1 (2007):  maks. 550 g/l 

Ten produkt zawiera:     < 500 g/l 

 

 

 

 



Strona 3 z 3 

 
6171 IT 01.12 

Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100  fax: 61 8168111          www.remmers.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


