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Obszary stosowania 

 Niepigmentowe spoiwo na bazie 
żywicy epoksydowej, które przy 
stosowaniu wewnątrz budynków 
praktycznie nie żółknie. Stosowane 
do posadzek żywicznych z barwio-
nego żwiru lub piasku kwarcowe-
go, oraz do stabilizowania powłok 
płatkowych. 
Właściwości produktu 

Przezroczysta, zabezpieczona 
przed wpływem UV, dwuskładni-
kowa płynna żywica epoksydowa 
na bazie bisfenolu A/F: 
 bardzo ograniczona tendencja 

do żółknięcia  
 niska lepkość  
 nie zawiera plastyfikatorów 
 nie zawiera nonylo- i alkilofe-

nolu 
 odporna mechanicznie 

Podłoża 

Przygotowane podłoże musi być 
nośne, mocne, oczyszczone 
z luźnych części, pyłów, olejów, 
smarów, ścieru gumowego i innych 
substancji zmniejszających przy-
czepność. Muszą być również 
spełnione wymagania wobec pod-
łoża wynikające z charakterystyki 
stosowanych systemów.   
 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy przygotować od-
powiednią metodą, np. śrutowania 
lub szlifowania tarczą diamentową 
w taki sposób, aby spełniało 
przedstawione wymagania. Wyło-
my i ubytki w podłożu należy wy-
pełnić używając systemu zapraw 
Remmers PCC lub zapraw epok-
sydowych firmy Remmers. 

Przygotowanie preparatu 

Pojemnik blaszany:  
Do żywicy (składnik A) dodać w 
całości utwardzacz (składnik B). 
Następnie masę wymieszać za 
pomocą wolnoobrotowego mie-
szalnika elektrycznego (ok. 300 - 
400 obr./min.), przelać do innego 
pojemnika i jeszcze raz dobrze 
wymieszać.  
Worek wielokomorowy: Opako-
wanie zewnętrzne otwiera się 
w miejscu żłobkowania i wyciąga 
przezroczysty worek wieloko-
morowy. Następnie należy wycią-
gnąć pręt dzielący komory worka. 

Oba składniki wymieszać poprzez 
ich intensywne wygniatanie (przez 
około 60 sekund). Gotową mie-
szankę, zaraz po jej przygotowa-
niu, rozkłada się na przygotowaną 
powierzchnię i rozprowadza za 
pomocą odpowiednich narzędzi. 
W systemach wypełnianych, do 
wymieszanej żywicy epoksydo-
wych, podczas powolnego mie-
szania dodawana jest odpowiednia 
dla danego zastosowania ilość 
wypełniacza. 

Proporcje mieszania 

65 : 35 części wagowych 

Czas przydatności do użycia po 
wymieszaniu 

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

Dane techniczne produktu 

 Składnik A Składnik B Mieszanka 
Gęstość: 1,15 g/cm³ 1,03 g/cm³ 1,1 g/cm³ 
Lepkość: 700 mPas  460 mPas 630 mPas 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6340, 6363 

Epoxy UV 100      
Zawierająca ochronę przed UV, przezroczysta 
żyica epoksydowa o szerokim zastosowaniu 
 
 

        
Proporcja miesza-
nia 2 składników 

Temperatura 
stosowania 

Czas mieszania Malowanie 
pędzlem, wałkiem, 

rozlewanie, 
obróbka na 

stojąco 

Czas przydatności 
po wymieszaniu 

składników 

Przechowywać  
w miejscu zabez-
pieczonym przed 

mrozem 

Okres przechowy-
wania 
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Wskazówki wykonawcze 

Podczas pracy należy pamiętać 
o stosowaniu odpowiednich środ-
ków ochronnych (patrz także indy-
widualne środki ochrony)  

Metody nakładania W zależności 
od rodzaju zastosowania nakładać 
za pomocą rakli gumowej, rakli 
gumowej ząbkowanej, stalowej 
rakli ząbkowanej, wałka do epok-
sydów lub pacy stalowej gładkiej. 
Czasy przerw technologicznych 
Czasy przerw pomiędzy poszcze-
gólnymi etapami robót powinny 
przy temperaturze 20 °C wynosić 
co najmniej 12 godzin i maksymal-
nie 2 dni. W przypadku przerw 
przekraczających 48 godzin po-
wierzchnię wykonaną w etapie 
przed przerwą należy obsypać 
piaskiem kwarcowym suszonym 
ogniowo. Podane czasy ulegają 
w wyższych temperaturach skró-
ceniu, a w niższych wydłużeniu.  
Temperatura stosowania  
Temperatury materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża: minimal-
nie 12 °C, a maksymalnie 30 °C. 
Wilgotność względna powietrza nie 
może przekroczyć 85 %. Tempera-
tura podłoża musi być wyższa o co 
najmniej 3 °C od temperatury 
punktu rosy.  
Czas schnięcia  
W temp. 20 °C i przy 60 % wilgot-
ności względnej powietrza: można 
chodzić po upływie 1 dnia, po oko-
ło 3 dniach można obciążać me-
chanicznie a pełną wytrzymałość 
powłoka uzyskuje po 7 dniach. 
W niższych temperaturach czasy 
te odpowiednio się wydłużają. 
Podczas procesu twardnienia 
(około 24 godziny w temp. 20 °C) 
naniesiony materiał należy chronić 
przed wilgocią, ponieważ inaczej 
mogą wystąpić usterki powierzchni 
i zmniejszenie przyczepności.  

Przykłady zastosowań 

Stabilna zaprawa z żywicy epok-
sydowej Materiał wypełniony w 
stosunku 1:5 części wag. rozpro-
wadza się za pomocą pacy stalo-
wej gładkiej, zagęszcza i następnie 
wygładza. Zużycie na każdy mm 
grubości warstwy: ok. 0,3 kg/m² 
żywicy epoksydowej 1,5 kg/m² 
Remmers Ceramix 07.  

Dekoracyjna powłoka z barwio-
nego żwiru (kamienny dywan): 
Materiał wypełniony w stosunku 
1:12,5 części wagowych rozpro-
wadza się za pomocą pacy stalo-
wej gładkiej i następnie zagęszcza 
poprzez wielokrotne wygładzanie. 
Zużycie na każdy mm grubości 
warstwy: około 0,12 kg/m² żywicy 
epoksydowej i 1,55 kg/m² Rem-
mers Ceramix 20/30.  

Stabilizacja: Mieszankę nakłada 
się na podłoże, rozprowadza za 
pomocą odpowiednich narzędzi, 
na przykład rakli gumowej i na-
stępnie wałkuje wałkiem do epok-
sydów. Należy przy tym unikać 
tworzenia kałuż. Zużycie około 
0,50 do 0,80 kg/m². 

Dla uzyskania gładkich powłok 
materiał można w danym przypad-
ku nakładać wielowarstwowo, w 
razie konieczności wykonując za-
mknięcie.  

Wskazówki 

Wszystkie wyżej wymienione war-
tości i zużycia określono w warun-
kach laboratoryjnych. Przy stoso-
waniu na placu budowy można 
uzyskać wartości różniące się 
w niewielkim stopniu od podanych 
w instrukcji technicznej.  
Mechaniczne obciążenia ścierają-
ce prowadzą do powstania śladów 
ścierania na powierzchni powłoki. 
Powłoka jest odporna na obciąże-
nia pojazdami z kołami ogumiony-
mi. Nie nadaje się do stosowania 
na powierzchniach, po których 
poruszają się pojazdy z kołami 
metalowymi lub poliamidowymi ani 
w przypadku dynamicznego obcią-
żenia punktowego.  

Na powierzchniach przylegających 
należy stosować materiały z tej sa-
mej partii produkcyjnej, ponieważ 
inaczej mogą wystąpić nieznaczne 
różnice połysku i struktury.  

Niskie temperatury podczas obróbki 
mogą powodować obniżenie wodo-
odporności. W związku z tym po-
wierzchnie narażone na obciążenie 
wodą należy wykonywać wyłącznie 
w temperaturach powietrza i obiektu 
> 12. 

Żywica Epoxy UV 100 przy stoso-
waniu wewnątrz pomieszczeń jest 
bardzo odporna na promieniowa-
nie UV, ponieważ wyposażono ją 

w filtr UV. Jednak pod wpływem 
promieniowania UV i czynników 
atmosferycznych żywice epoksy-
dowe generalnie w dłuższym cza-
sie mogą zmieniać kolor. I 

ch od-porność na promieniowanie 
UV można poprawić przez nanie-
sienie odpowiedniego zamknięcia. 
Dalsze wskazówki na temat spo-
sobu stosowania i pielęgnacji wy-
mienionych produktów znajdują się 
w aktualnych instrukcjach tech-
nicznych, jak również w wytycz-
nych firmy Remmers dotyczących 
układania posadzek żywicznych 

Narzędzia, czyszczenie  

Paca stalowa gładka, paca ząbko-
wana, rakla gumowa, wałek do 
epoksydów, wałek kolczasty, mie-
szarka lub mieszarka przeciwbież-
ne. Narzędzia i ewentualne zanie-
czyszczenia należy czyścić na-
tychmiast i na świeżo rozpuszczal-
nikiem Verdünnung V 101. Pod-
czas czyszczenia należy pa-miętać 
o stosowaniu odpowiednich środ-
ków ochronnych (patrz także "In-
dywidualne środki ochrony") 

Indywidualne środki ochrony 

Odpowiednie rękawice z kauczuku 
nitrylowego (np. Tricotril firmy 
KCL), okulary ochronne, fartuch, 
koszula z długim rękawem lub 
zarękawki. Podczas natryskowej 
aplikacji materiału nadającego się 
do natryskiwania niezbędne jest 
rozszerzone wyposażenie ochron-
ne (filtr oddechowy). Patrz karta 
charakterystyki. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  
Rodzaj opakowania:  
Pojemniki blaszane  
1 kg; 2,5 kg i 10 kg, 25 kg 

Zużycie: 
co najmniej 0,3 kg/m² (zaprawa 
epoksydowa), co najmniej. 0,12 
kg/m² (żwir dekoracyjny), co naj-
mniej. 0,50 kg/m² (utrwalanie powłok 
płatkowanych). 

Składowanie:  
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, nie zmieszane, w miej-
scu chłodnym (<30°C) lecz nie 
narażonym na działanie mrozu - co 
najmniej 12 miesięcy. 
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Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w transporcie, pod-
czas składowania i posługiwania 
się oraz usuwania i ochrony śro-
dowiska zawarte są w aktualnej 
karcie charakterystyki.  
 
Kod GIS: RE 01  
 
Zawartość VOC: 
Wartość graniczna wyznaczona 
dla tego produktu przez UE (kat. 
A/j): maks. 500 g/l (2010). Ten 
produkt zawiera  < 500 g/l VOC 
 
 
 
 
 

  
Remmers Baustofftechnik GmbH 

Bernhard-Remmers-Straße 13 
D-49624 Löningen 

07 
GBIII 046_3 

 Epoxy UV 100 
Jastrych oparty na żywicy syntetycznej, przezna-

czony do stosowania w budynkach 
EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4  

 
 

    
Reakcja na ogień Efl 
Uwalnianie substancji korozjotwórczych SR 
Odporność na zużycie ≤ AR 1 
Wytrzymałość na odrywanie ≥ B 1,5 
Odporność udarowa ≥ 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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