
 

 
 

POWŁOKA EPW 

Opis: 

Zastosowania: 

Przygotowanie i przetwarzanie materiału:                                                                                                                                                             

Zużycie i przetwarzanie materiału: 

Czyszczenie: 

Kolory: 

Magazynowanie: 

Uwagi BHP: 

 

 

 

 

 
Powłoka EPW – to barwna, wodorozcieńczalna, bezzapachowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa 

Po utwardzeniu tworzy twarde, barwne, półmatowe I dyfuzyjne masy oraz powłoki. 

 

Główne zastosowanie to powierzchniowe uszczelnianie, wzmacnianie i renowacja posadzek.W szczególności nadaje się do 

wykonywania dekoracyjnych i cienkopowłokowych nawierzchni w umiarkowanych warunkach obciążeń chemicznych i 

mechanicznych. Ze względu na dyfuzyjne właściwości może być aplikowana na podłoża o podwyższonej zawartości wilgoci         

( beton do 8 % ). 

Właściwości mieszaniny i proporcje poszczególnych składników POWŁOKA EPW 

 

 

 

Wymieszać całą zawartość opakowania składnika A. Dodać zawartość opakowania składnika B i dokładnie wymieszać. Nakładać 

na przygotowane podłoże przy pomocy odpowiednich pac, pędzli lub wałków malarskich. Materiał utwardza się poprzez 

odparowanie wody oraz reakcję chemiczną pomiędzy składnikami A i B. W związku z tym na szybkość wysychania / utwardzania 

materiału mają wpływ warunki klimatyczne: temperatura, wilgotność, wentylacja. Świerze powłoki należy chronic przed 

bezpośrednim kontaktem z wodą lub wilgocią przez minimum 24 godziny (temp. 20 C/ wilgotność 50 % ).  

 
 
Pierwsza warstwa ( gruntowa ):    0,15 – 0,25  kg/m2 ( rozcieńczyć wodą w ilości ok. 10 % )                                          

Druga i trzecia warstwa:     0,15 – 0,25 kg/m2 

 

 

Nieutwardzony materiał można usuwać przy pomocy odpowiednich czyściw i wody. Utwardzony materiał – można usunąć 

mechanicznie z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń grzewczych lub rozpuszczalników.   

 

 

Wszystkie materiały powinny być składowane w szczelnych i oryginalnych opakowaniach oraz w temperaturze 10 – 25 C 

 

 

Powłoka EPW dostępna jest w szerokim zakresie kolorów ( wg wzornika RAL ) 

 

 

W stanie utwardzonym Powłoka EPW nie jest niebezpieczna dla zdrowia.                                                                          

Nieutwardzone składniki są niebezpieczne – prosimy zapoznać się z odpowiednimi Kartami Preparatów Niebezpiecznych. 
 

 

 

 

 

 POWŁOKA EPW 

Część Kolor A/B Proporcja A/B Sucha masa  [%] Gęstość   [ g/cm3 ] Lepkość   [ mPas ] 

Składnik A wg RAL 100 75 % 1,50 5000 

Składnik B jasnożółty 100 35 % 1,00 2500 

Mieszanina A/B RAL 100/100 55% 1,25 3500 

Przetwarzanie  20 C ok. 45 minut 

Wstępne utwardzanie  20 C ok. 8 godz. 

Utwardzenie do ruchu pieszego  20 C ok. 24 godz. 

Pełne usieciowanie  20 C ok. 7 dni 


