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Obszary stosowania 

 Antypoślizgowa 
 Przewodząca ładunki elek-

tryczności statycznej 
 Wytrzymała mechanicznie 
 Odporna chemicznie 
 W stanie przereagowanym 

obojętna dla fizjologii człowie-
ka 

Przygotowanie robót 
Wymagania wobec podłoża: 
Podłoże musi być nośne, stabilne 
wymiarowo, trwałe, oczyszczone 
z luźnych części, pyłów, olejów, 
smarów, 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. 
 
Obowiązkowo należy zastosować 
odpowiednie epoksydowe powłoki 
gruntujące, epoksydowe szpa-
chlówki drapane lub zaprawy 
epoksydowe Remmers. 
 
Szczegółowe informacje zawarte 
są w odpowiednich instrukcjach 
technicznych. 

Przed aplikacją należy uzyskać 
gładkie podłoże - na przykład po-
przez wykonanie szpachlówki dra-
panej. 
W wariancie przewodzącym należy 
jako warstwę przewodząca po-
przecznie nałożyć Epoxy Conduc-
tive, zgodnie z aktualną Instrukcją 
Techniczną. 
Przygotowanie mieszanki 
Pojemnik dwusegmentowy 
Do żywicy (składnik A) dodać  
w całości utwardzacz (składnik B). 
Następnie masę wymieszać za 
pomocą wolnorozbiegowego mie-
szadła elektrycznego (300 - 400 
obr./min.), przelać do innego po-
jemnika i jeszcze raz dobrze wy-
mieszać. 
Należy przy tym przestrzegać mi-
nimalnego czasu mieszania, wy-
noszącego 3 minuty. Smugi 
świadczą o niewystarczającym 
wymieszaniu. 

 Gotową mieszankę, zaraz po jej 
sporządzeniu, nakłada się na w 
całości na przygotowaną po-
wierzchnię, ściąga za pomocą 
kielni do gładzenia nad ziarnem 
i natychmiast nadaje fakturę. 
Proporcja mieszania komponen-
tów A i B: 84,2 : 15,8 części wa-
gowych.  
Sposób stosowania 
Materiał wyłącznie dla profesjonal-
nych użytkowników! 
Warunki stosowania: 
Temperatura materiału, otoczenia 
i podłoża: minimalnie 12, a mak-
symalnie 25 °C.  
Po ułożeniu materiał należy przez 
co najmniej 48 godzin chronić 
przed bezpośrednim obciążeniem 
wodą i działaniem wilgoci. 
Wilgotność względna powietrza nie 
może przekroczyć 80%. 
 

Dane techniczne produktu 

 składnik A składnik B mieszanka 
Gęstość:  1,8 g/cm³ 1,1 g/cm³ 1,6 g/cm³ 
Lepkość:  tiksotropowa 130 mPas tiksotropowa 
Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy 
ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6840 - 6843 

             

Epoxy SIC Color  
Powłoka z twardym ziarnem 
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Temperatura podłoża musi być 
o co najmniej 3 °C wyższa od tem-
peratury punktu rosy. 
Czas przydatności do użycia po 
wymieszaniu komponentów 
(+20°C): około 20 minut. 
Czas twardnienia (20°C): 
powłoka jest zdatna do chodzenia 
po 16 godzinach, wytrzymałość 
mechaniczną uzyskuje po 3 
dniach, pełną wytrzymałość me-
chaniczną: po 7 dniach. Wyższe 
temperatury skracają, niższe 
z reguły wydłużają podane czasy. 
Przykłady zastosowania 
Powłoka strukturalna: 
Materiał nakładać na przygotowa-
ną powierzchnię i ściągnąć za 
pomocą kielni do gładzenia nad 
ziarnem.  
Następnie opracować powierzch-
nię używając odpowiedniego wałka 
fakturowego, po czym kolejnym 
wałkiem fakturowym wykończyć 
bez wywierania nacisku, wykonu-
jąc ruchy tylko w jednym kierunku.  
Zużycie: ok. 0,60 kg/m² spoiwa. 
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.  
Na powierzchniach przylegających 
do siebie należy stosować materiał 
z tej samej szarży produkcyjnej, 
ponieważ w innym przypadku mo-
że dojść do nieznacznych różnic 
koloru, stopnia połysku i struktury. 
Kolory słabo kryjące, jak np. żółty, 
czerwony lub pomarańczowy, dają 
efekt laserunkowy, dlatego ko-
nieczne jest gruntowanie dopaso-
wane pod względem koloru. 
W wariancie przewodzącym, 
z uwagi na czarną warstwę prze-
wodzącą, nie zaleca się stosowa-
nia kolorów o małej sile krycia. 
Niska wilgotność powietrza może 
powodować wzrost oporu elek-
trycznego, a nierównomierne lub 
większe grubości powłoki mogą 
spowodować nawet utratę jej wła-
sności przewodzących. 

Ostateczna struktura powierzchni 
zależy w dużym stopniu od warun-
ków placu budowy i sposobu ob-

róbki w związku z czym nie jest 
objęta gwarancją producenta. 

Niewielka grubość warstw oraz 
niższe temperatury mogą się ne-
gatywnie odbić na wyglądzie po-
włoki.  

Z przyczyn aplikacyjnych i syste-
mowych podczas nadawania faktu-
ry tiksotropowym materiałom po-
włokowym, na skutek wprowadze-
nia powietrza może dojść do po-
wstawania porów, w których 
w trakcie eksploatacji może zbie-
rać się brud. 

Mechaniczne obciążenia ścierają-
ce prowadzą do powstania śladów 
ścierania na powierzchni powłoki. 
Powłoka nadaje się do jazdy po-
jazdami ogumionymi. Nie nadaje 
się natomiast do przenoszenia 
obciążeń z pojazdów na kołach 
metalowych lub poliamidowych, 
oraz obciążeń punktowych. 

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

Poprawki na powierzchni i łączenie 
nowych powierzchni z istniejącymi 
powoduje powstanie wyraźnych 
śladów łączenia, zarówno w wy-
glądzie jak i fakturze. 

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.   
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. 
Narzędzia, czyszczenie 

Kielnia do gładzenia, odpowiedni 
wałek fakturowy; odpowiedni mie-
szalnik. Dokładniejsze informacje 
zawarte są w naszej ofercie doty-
czącej narzędzi.   
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy natychmiast, w stanie 

świeżym, myć rozcieńczalnikiem 
V101.  
Podczas czyszczenia należy pa-
miętać o odpowiednich zabezpie-
czeniach i prawidłowej utylizacji. 
Dostępne opakowania / kolory 

Opakowania 
Pojemniki blaszane: 10 kg, 27 kg  
Kolory  
art. 6840 kolory niestandardowe 
(tylko 27 kg)  
art. 6841 krzemowoszary RAL 
7032  
art. 6842 srebrnoszary RAL 7001  
art. 6843 jasnoszary RAL 7035. 
Warunki przechowywania / trwa-
łość 

W oryginalnych opakowaniach, 
zamknięte i nie wymieszane, za-
bezpieczone przed mrozem co 
najmniej 12 miesięcy. 
Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska, usuwanie 

Produkt przeznaczony wyłącznie 
dla profesjonalnych użytkowników! 
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. 
Środki ochrony osobistej 

Te informacje zawarte są w aktu-
alnej Karcie Charakterystyki pro-
duktu. 
Zawartość lotnych związków 
organicznych VOC 

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



Strona 3 z 3 

 
6840 IT 06.16 

          Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

 
          Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remmers Baustofftechnik 

Bernhard Remmers-Straße 13 
D-49624 Löningen 

16 
GBIII 109 

EN 13813: 2002 
6840 

Jastrychy/powłoki z żywic syntetycznych do stosowania w budynkach 
Reakcja na ogień Efl 
Wydzielanie substancji korozyjnych SR 
Odporność na ścieranie < AR 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. 


	Instrukcja Techniczna
	Numer artykułu 6840 - 6843
	Powłoka strukturalna:

