
 

 
 

SYSTEM MALOWANY EPW 

Opis: 

Zastosowania: 

Właściwości: 

Podłoże: 

Przykładowe rozwiązania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM MALOWANY EPW – to barwny, wielowarstwowy system nawierzchni żywicznych zbudowany na bazie 

wodorozcieńczalnych żywic epoksydowych ( Powłoka EPW ) i kruszyw mineralnych. Poszczególne warstwy 

układane są przy pomocy odpowiednich pac i narzędzi malarskich ( wałki, pędzle ). Uzyskuje się gładkie lub 

antypoślizgowe nawierzchnie o satynowej barwie. 

 

 

Ze względu na relatywnie niewielką grubość systemów oraz jego dyfuzyjne właściwości – znajduje zastosowanie 

szczególnie w miejscach gdzie występuje podwyższona zawartość wilgoci w podłożu ( do 8 % ) przy średnich lub 

niskich obciążeniach mechanicznych i chemicznych. Np. w garażach, parkingach, magazynach, warsztatach, itp. 

Może być również stosowany do malowania ścian i posadzek w pomieszczeniach przetwórstwa żywności ( bez 

bezpośredniego kontaktu ). 
 

 Wszystkie materiały i systemy oparte na material Powłoka EPW mają wysokie parametry odporności chemiczno-
mechaniczne, włąściwości dyfuzyjne i ograniczone odporności na działanie promieniowania słonecznego ( UV ). W 
zależności od rodzaju i ilości zastosowanego kruszywa oraz ilości warstw i zużycia materiału żywicznego Powłoka 
EPW można uzyskać różne rozwiązania różniące się grubością i trwałością oraz klasą antypoślizgowości. 
 
 

Wszystkie systemy nawierzchni AMPUR mogą być aplikowane na odpowiednio przygotowane i nośne podłoża. 

Typowe podłoża to wysezonowany i suchy beton klasy C 20/25. Spójność ( oderwanie Pull-Off ) – min. 1,50 MPa. 

Równe, chłonne i oczyszczone z mleczka wapiennego oraz obcych materiałów. Temperatura : 10 – 25 C ( wyższa o 

minimum +5 C od punktu rosy ). Wilgotność: max. 8 %. Dobra wentylacja ( zawartość wilgoci w powietrzu 

– max. 75 % ). 

 

 

SYSTEM MALOWANY EPW ( GŁADKI o gr. 0,30 mm ) 

1) Warstwa gruntująca: Powłoka EPW: 0,25 kg/m2 + 0,025 kg/m2 woda 

2) Warstwa gruntująca: Powłoka EPW: 0,20 kg/m2  

 

SYSTEM MALOWANY EPW ( ZASYPYWANY o gr. 1,00 mm ) 

1) Warstwa gruntująca: Powłoka EPW:  0,25 kg/m2 + 0,025 kg/m2 woda 

Posypka  Piasek 0,3 – 0,8 mm  1,50 kg/m2 

2) Warstwa pośrednia Powłoka EPW:  0,60 kg/m2  

3) Warstwa pośrednia Powłoka EPW:  0,20 kg/m2  

 


