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System EP-AS - Wylewany  

Firma PPHU AMPUR Piotr Mundzia - gwarantuje wysoka jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak istniejące w czasie aplikacji warunki klimatyczno-robocze oraz 

sposób ich przygotowania i aplikacji są poza naszą kontrola i w związku z powyższym firma AMPUR nie bierze bezpośredniej odpowiedzialności za efekt uzyskany przez Aplikatura na Placu Budowy. Wszystkie materiały mogą być stosowane 

jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze. Wszystkie prezentowane informacje i zalecenia bazują na naszej najlepszej i bieżącej wiedzy oraz doświadczeniu. Bezpośrednio przed aplikacją Użytkownik jest zobowiązany do 

sprawdzenie stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nie typowych zastosowań - należy konsultować problem z naszymi przedstawicielami. Powyższy dokument traci ważność z chwilą 

ukazania się nowego wydania. Data wydania: 07.01.2020r. 
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Opis produktu: Wielowarstwowy system twardej, gładkiej i barwnej posadzki przemysłowej zdolnej do odprowadzania 

ładunków elektrycznych z powierzchni (AS). W szczególności składa się z warstwy szczepno-gruntujacej 

(Grunt EP + posypka piaskiem kwarcowym), warstwy przewodzącej (Grunt EPW - AS) podłączonej za 

pomocą taśm miedzianych z uziomami oraz nośnej warstwy posadzki żywicznej  o odpowiednim 

przewodnictwie skrośnym (Wylewka EP-AS). 

 

Zastosowanie: System posadzki EP-AS - Wylewany służy do wykonywania twardych, gładkich, barwnych posadzek 

przemysłowych zdolnych do odprowadzania ładunków elektrycznych z powierzchni.  

  

Właściwości: - wysokie odporności mechaniczne, chemiczne, temperaturowe i biologiczne. 

- zdolność do odprowadzania ładunków elektrycznych  

 

Przykładowa aplikacja: 1. Grunt EP  0,30 ± 0,10 kg/m2 

      Piasek 0,3-0,8 mm 1,50 ± 0,50 kg/m2 

 2. Grunt EPW-AS  0,25 ± 0,10 kg/m2 

      * Taśma miedziana 

3. Wylewka EP - AS 2,25 ± 0,25 kg/m2 

* Odpowiednie taśmy miedziane należy przykleić na utwardzonej powłoce ( Grunt EPW-AS ) i podłączyć 

elektrycznie do uziomów. Taśmy przyklejać po obwodzie każdego zdylatowanego pola i podłączać w 

minimum dwóch miejscach do uziomów. Układ taśm miedzianych należy tak zaplanować i wykonać aby 

najdalsze fragmenty posadzki nie były oddalone od nich dalej niż 5 mb.  

 

Właściwości utwardzonego i sezonowanego Systemu  Posadzki EP-AS - Wylewanego  

    

Grubość systemu    2,00 ± 0,25 mm 

Barwa     wg wzornika RAL 

Wygląd     połyskliwa 

Odporności chemiczne   wg Tabeli Odporności Chemicznych 

Klasa antypoślizgowości   R : 8 - 9 

Przyczepność do podłoża   min. 1,5 MPa 

   Odporność na udar   IR > 10 

   Odporność na ścieranie:   AR < 1 

Odporność na ścisk   min. 75 MPa 

Odporność na rozciąganie   min. 10 MPa 

Odporność na zginanie   min. 15 MPa 

Zdolność do kompensowania rys i pęknięć brak 

Reakcja na ogień    Bfl-S1 

   Oporność skrośna *   1,0 < Ru [ MΩ ] < 10,0 

• Opór elektryczny mierzony pomiędzy powierzchnią posadzki i uziomem. 

 

 

 


