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Kapillaarinen veden imeytyminen 

ja veden läpäisevyys  w <0,1 kg / m2 × h0,5 

Läpäisysyvyys   I luokka <10 mm 

Vetolujuus vetolujuustesti  ≥ 1,5 (1,0) N / mm² 

Paloluokka  E 

Vaaralliset aineet 5.3 kohdassa EN 1504-2 

 
1. Ominaisuudet: 

 2 Komponenttinen epoksihartsi. 

 Kosteusrasitusta kestävä ja vesitiivis. 

 Erinomainen tarttuvuus kosteaan betonipintaan. 

 Vaaka- ja pystypinnoille. 

 Vesihöyrytiivis, DIN EN 1504 luokka III. 

 Radontiivis. 

 Öljytiivis. 
 

2. Tekniset tiedot: 
Tuote:   Kaksikomponenttinen 

epoksihartsi 
Väri:  Vaaleanharmaa 
Jalankulun kestävä:  noin 12 tuntia + 23 °C 
Päällystettävissä:  n. 12-24 tuntia + 23 °C 
Täysin kovettunut:  n. 7 päivää + 23 °C 
Käytettävyys:  n. 35 minuuttia + 23 °C 
Alustan / materiaalin /Käyttölämpötila:  
 + 8 °C - + 30 °C 
Kulutus:   n. 600-1000 g / m² riippuen 

alustan imukyvystä 
Vetolujuus:  B 1.5 MPa 
Pakkaus:  2 kg yhdistelmäpakkaus 
 
 
 
 

3. Tuotteen asentaminen: 
Komponentit A (hartsi) ja B (kovete) toimitetaan 
valmiiksi oikean sekoitussuhteen astioissa. 
Komponentti B lisätään komponenttiin A. Varmista, 
että kovetin astia tyhjenee kokonaan. Komponenttien 
sekoittaminen tapahtuu sopivalla sekoittajalla n. 300 
rpm. On tärkeää myös sekoittaa astian sivuilta ja 
pohjasta varmistaaksesi, että kovete on tasaisesti 
sekoittunut. Sekoita kunnes seos on homogeeninen 
(raidat hävinneet); sekoitusaika n. 3 - 5 minuuttia. 
Vähimmäislämpötila sekoittumisen aikana on oltava + 
15 ° C. Älä käytä sekoitettua materiaalia suoraan 
pakkauksesta. Kaada materiaali puhtaaseen astiaan ja 
sekoita perusteellisesti uudelleen. Käsittelyvalmiin 
alustan pinnoittamisessa on suositeltavaa käyttää 
lyhytnukkaista telaa esim. mikrokuitu, tämän jälkeen 
harjataan perusteellisesti pintaan pohjuste ja 
tasoitetaan telalla. Asenna epoksoituun tuoreeseen 
pintaan hiekkakarhennus kauttaaltaan varmistaaksesi 
seuraavan kerroksen tartunnan.  
 

4. NEUVONTA 

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja 

tuotteesta antaa maahantuoja:  

Insinööritoimisto Sulin Oy 

Puhelin 09 3505 700  

myyntipalvelut@sulinoy.fi 

www.sulinoy.fi 

5. VASTUU 
Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin 
vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi 
työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan 
toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu 
rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon. 
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