
 

AMPOX EP 100 

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ 

Dwuskładnikowa, termoutwardzalna kompozycja epoksydowa  

do wykonywania rękawów renowacyjnych 

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: 05.07.2018 r. 
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1. Właściwości produktu 

- dwuskładnikowa, tiksotropowana kompozycja epoksydowa o niskiej lepkości 

- niskoreaktywna, aktywowana termicznie  

- pigmentowana na błękitny kolor 

- długi czas przetwarzania/obróbki 

- krótki czas wygrzewania  

- dobra przyczepność do mineralnych podłoży 

- wysokie parametry wytrzymałościowe 

- wysokie parametry odpornościowe 

 

2. Zastosowanie 

- do nasączania i spoinowania rękawów renowacyjnych ( filce poliestrowe ) 

- wykonywanie napraw przewodów kanalizacyjnych i kanałów metodą bez odkrywkową 

- wykonywanie materiałów i elementów epoksydowych formowanych/utwardzanych termicznie 

 

3. Aplikacja 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno spełniać standardowe wymagania dla tego rodzaju prac. 

Przygotowanie materiału 

Kompozycja Ampox 100 składa się z dwóch ciekłych składników przygotowanych i dostarczanych w oznakowanych 

opakowaniach jednostkowych z zachowaniem odpowiednich proporcji. 

Składnik A pigmentowana ( błękitna ) i modyfikowana żywica epoksydowa 

   Opakowanie: 1000 kg ( IBC ) 

Składnik B niskolepka, bezbarwna i klarowna ciecz o słabym zapachu amoniaku 

   Opakowanie: 200 kg ( stalowa beczka ) kg  

Wstępnie należy przemieszać zawartość paletopojemnika ( IBC ) ze składnikiem A przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła 

mechanicznego. W zależności od potrzeb mieszać ok. 10 - 30 minut aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji 

śmietany. Utwardzacz ( składnik B ) nie wymaga żadnego przygotowywania i jest gotowy do użycia. 

Przy pomocy odpowiedniej armatury należy podłączyć pojemniki ze składnikami do mieszalnika. 

W trakcie przetwarzania należy zagwarantować prawidłowe proporcje dozowania składników oraz ich skuteczne wymieszanie. 

Uzyskany materiał jest gotowy do przetwarzania przez kilka godzin w temp. 10 – 20 C.  

Czas ten ulega skróceniu w wyższych temperaturach i wydłużeniu w niższych. 

 

Utwardzanie/formowanie 

Utwardzanie polega na wygrzaniu kompozycji przez odpowiedni czas w zależności od temperatury – patrz czasy utwardzania. 
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Parametry techniczne 

 

Wagowe proporcje mieszania A / B = 100 / 40 

Objętościowe proporcje mieszania A/B =  100 / 48 

Gęstość:    Składnik A  1,20 ± 0,10 g/cm3 

      Składnik B  1,00 ± 0,10 g/cm3 

      Mieszanina A / B  1.15 ± 0,10 g/cm3  

Lepkość ( 50 rpm w 23 C )  Składnik A  2.500 ± 500 mPas 

      Składnik B     250 ± 50 mPas 

      Mieszanina A / B  1750 ± 250 mPas  

Temperatura stosowania   od + 10 C do + 20 C 

 

Czas przydatności materiału  10 C     minimum 10 godz.   

 ( rękaw o gr. ok. 3,0 mm )   15 C     minimum 7 godz. 

      20 C     minimum 5 godz. 

 

Utwardzanie/wygrzewanie rękawa 60 C     maksimum 5 godz.    

 ( rękaw o gr. ok. 3,0 mm )   70 C     maksimum 3 godz. 

      80 C     maksimum 2 godz.   

      90 C     maksimum 1,5 godz. 

 

Właściwości mechaniczne utwardzonej kompozycji: 

 

E – moduł    min. 3,4 GPa 

Wytrzymałość na zginanie  min. 90 MPa  

Wytrzymałość na ściskanie  min. 80 MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie  min. 7,0 MPa 

Odporność chemiczna   pełne parametry po ok. 7 dobach sezonowania 

 

Kolor:     błękitny 

Opakowania:    Składnik A : IBC ( 1000 kg ) lub wiadro ( 20 kg ) 

Składnik B : Beczka ( 200 kg ) lub kanister ( 8,0 kg ) 

inne po uzgodnieniach. 

Środek czyszczące:   Aceton, Ksylen, Octan Butylu 

Magazynowanie:  Przechowywać w szczelnych i zamkniętych opakowaniach w zacienionym i 

wentylowanym miejscu ( temp. + 5 – 25 C ). 

Przydatność do stosowania:  12 miesięcy od daty produkcji 

Utylizacja opakowań:  Postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami. 


