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Par produktu 

Apstrāde 

 

EPOKSĪDA PĀRKLĀJUMS 

EP 20  

> Ar augstu ķīmisko pretestību 
> Izturīgs pret pārtikas produktiem 
> Pilnībā nosedzošs 
> Pa to var staigāt un braukt ar transporta līdzekļiem 
> Nodilumizturīgs 

 

 

 

EP 20 ir pret pārtikas un barības vielām izturīgs, nekaitīgs  kā piem., (uz tā var likt neiepakotus pārtikas 
produktus), šķīdinātājus nesaturošs, krāsains, spīdīgs epoksīda sveķu bāzes 2-komponentu pārklājums. 
Tam ir augsta ķīmiskā pretestība un tas ir nodilumizturīgs.  
Piemērots lietošanai iekštelpās un ārā. Pa gatavu virsmu drīkst staigat un braukt ar transporta līdzekļiem. 
Pārklājums  iztur vieglu līdz vidēju mehānisko slodzi. Tas paredzets klāšanai uz piemērotām minerālu un 
epoksīdsveķu pamatnēm. Var lietot kā alternatīvu keramiskajām flīzem uz sienām un grīdām vannasistabās 
un/vai citās telpās un telpu zonās, kurās paredzēts mitruma noslogojums. 

 
Piegādes forma: 

Iepakojums Papildus iepakojums Palete 

7,5 kg / BLE  42 
1,5 kg / BKA  198 

 

Uzglabāšana: 

Glabāt vietā, kur nav sala! Vēsumā, uz koka rāmja-oriģināliepakojumā produktu var uzglabāt 365 dienas.  
 

 

Ieteicamie darbarīki: 

Lēna režīma elektriskais maisītājs, piemērots trauks, špakteļlāpstiņa, izlīdzinātājs, lakas rullītis 
(mikrošķiedras), plata (speciāla) robainā špakteļlāpsta, gumijas birste, skrāpis.   

 
Maisīšana: 

Komponenti A un B tiek piegādāti attiecīgajās proporcijās. Citu daudzumu noteikšanai ir jālieto savari! 
Komponentu A kārtīgi jāsamaisa ar lēnā režīmā rotējošu elektrisko maisītāju ( ar apm. 300 apgr/min). Kad tas 
ir izdarīts, masai japievieno komponents B jāturpina maisīšana 2-3 minūtes, līdz izveidojas bezsvītraina, 
homogena masa.  Lai izvairītos no maisīšanas un/vai neprecīzu proporciju kļūdām, pārlejiet samaisīto 
produktu jaunā, tīrā, sausā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet. 

 
Apstrāde: 

Samaisīto produktu jauzklāj ar piemērotu darbarīku. Klāt ar rullīti. Krusteniski. 
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Pamatne 

Norādījumi par produktu un apstrādi 

 

 
 

Blīvums 

Krāsa 

Viskozitāte  

Patēriņš 

Maisīšana 

  Izstrāde 
Pāklājams  

 

        Komponents. A + B apm. 1,4 g/cm³ 

Iekrāsojams (ar atbilstošo RAL), noliktavā: RAL 7032  

Komp.  A + B apm. 10.000 mPa*s 

Apm. 0,2 kg/m² vienai kārtai, atkarībā uzsūktspējas  

A:B = 5:1 

Apm. 30 min.  

Pēc apm. 12 h 

 
 

Pārbaudīts pēc (normatīvi, klasifikacija ...) 

EN 1504-2 
 

 

Piemērotās pamatnes: 

Prasības minerālajām pamatnēm: pamatnei, atbilstoši IBF vadlīnijai par industriālājam grīdām no reaktīvajiem 
sveķiem, ir jābūt stabilai, sausai un ilgtspējīgai. Pieļaujamais pāripalikušais mitrums r maksimāli 4% (pēc CM 

mērījuma). Pamatnes temperatūrai jābūt augstākai par 12℃, kušanas punktam virs 3K. Līmes vielas stiepes 
izturība , videji 1,5 N/mm2. Līmes vielas stiepes mazākā atsevišķā vienība 1,1N/mm2.  

  

 

Norādījumi  par materiālu:  

-  Apstrādājot produktus pie citas gaisa temperatūras un/vai cita gaisa mitruma (pie citiem rādījumiem, kā norādījis ražotājs), produkta īpašības var manāmi 
mainīties 
-   Pirms uzsākt strādāt ar produktu, tā temperatūrai jābūt vienmērīgai atbilstoši ražotāja norādījumiem 
-   Lai saglabātu produkta īpašības, tam nedrīkst pievienot citus materiālus/substances!  
-   Ūdens un citu šķīdinošo substaņču pievienošana ir jāveic, precīzi ievērojot tehnisko instrukciju 
-   Tonētajiem produktiem, pirms darba uzsākšanas, ir jāpārbauda toņa precizitāte  
-   Krāsas toņa precizitāti ir iespējams ņodrošināt tikai vienas produkta sērijas ietvaros 
-   Vides apstākļi var būtiski ietekmēt krāsas toni 
-   Atveriet iepakojumu saudzīgi un kārtīgi samaisiet produktu! 
-   Lai precīzi sajauktu produktu citā daudzumā, ir jaizmanto svari! 
-   Pēc sajaukšanas reaktīvos sveķus ir jaizlieto pēc iespējas ātrak! 
-   Ūdens bāzes sistēmas, pēc to sajaukšanas ar ūdeni, var uzglabāt tikai noteiktu laiku. Mēs iesakām sajauktos produktus izlietot pēc iepējas ātrāk  
-   Strādājot ar ūdensbāzes produktu sistemām, ražotāja atļauto ūdens daudzumu produktam drīkst pievienot tikai tad, kad komponenti A un B ir samaisīti 
savā starpā 
-   Gruntīm vienmēr jāļauj pilnībā nožūt/sacietēt 
-   Pievērsiet uzmanību šķīdinātajus saturošu produktu smakas veidošanās attistībai 

-   Pa jaunuzklātu reaktīvo sveķu virsmu, ievērojot konstantu gaisa temperatūru 20℃ žūšanas procesa laikā, var staigāt pēc 1 dienas, pēc 3 dienām tā ir 
izturīga pret mehānisku noslogojumu, pēc 7 dienām virsma ir ķīmiski noslogojama  
-   Ultravioleto staru un atsevišķu ķīmisku vielu  ietekmē, virsmas virskārtas krāsas tonis var izmainīties un/vai kļūt dzeltenīgs, taču tas nemainīs virsmas 
funkcionalitāti un pielietojumu.  
Norāditie krāsu toņu apzīmējumi  RAL un NCS ir jāsaprot kā krāsu toņu apraksti bez toņa saistības ar oriģināla krasas toņa karti. 

Tehniskie dati par produktu   

Testa sertifikāti 
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Norādījumi par drošību un darba aizsardzību 

-  Liels daudzums sajaukta produkta, pārsniedzot tā izstrādes laiku, var novest pie masas pārkaršanas, dūmiem, stipras smakas veidošanās. Neizlietotos 

sajaukta produkta pārpalikumus ir jāsajauc ar kvarca smiltīm (vēlams oriģināliepakojumā), maisījumu jānovieto ārā (brīvā dabā) un jāļauj tam pilnībā 

sacietēt  

Norādījumi par apkārtējo vidi/telpu: 

-   Neklājiet produktu uz virsmām, ja teperatūra ir zemāka par +5ºC   

-   Ideālā produkta, pamatnes un gaisa temperatūra ir no +15ºC līdz +25ºC 

-   Ideālais gaisa mitrums ir 40% - 60% (relatīvais gaisa mitrums)  

-   Paaugstināts gaisa mitrums un/vai zemāka gaisa temperatūra aizkavē, un zems gaisa mitrums un/vai augstāka gaisa temperatūra paātrina produkta 

žūšanas/sacietēšanas procesu  

-   Žūšanas, ķīmiskās reakcijas un sacietēšanas laikā telpā jānodrošina pietiekama vēdināšana, taču jāizvairās no caurvēja! 

-   Sargāt no tiešiem saules stariem, vēja un citiem spēcīgiem laikapstākļiem 

-   Pasargājiet blakus esošās būvsubstances! 

-   Pamatnes temperatūrai jabūt kā minimums 3K virs kušanas punkta 

-  Vadoties pēc aktualā relativā gaisa mitruma daudzuma un gaisa temperatūras, ar tabulas “Par kušanas rādījumiem” palīdzību, ir iespējams noteikt 

kušanas punkta temperatūru 

-   Reakcijas fazē produktu nepieciešams pasargāt no (putekļiem, insektiem,lapām u.c)! 

-   Ja ir noticis tā, ka 48h laika intervāls starp kārtu uzklašanas reizēm ir pārsniegts, ir nepieciešams veikt starpslīpējumu 

-   Virsmām,  kurās ir UV noslogojums, iesakām izmantot nedzeltējošas produktu sistēmas  

-   1,1 MPa līmes stiepes izturība vidēji > 1,5 MPa, mazākā atsevišķā vienība 1,1 MPa 

-   Maksimālais pārpalikušā mitruma daudzums pēc (CM mērījuma) 4 Gew, atvērtas difūzijas sistēmām 6 Gew .% 

-   Pamatne iepriekš jāapstrādā, izmantojot piemērotās apstrādes metodes 

Ieteikumi:   

-  Iesakām sākumā izgatavot izmēģinājuma virsmu vai patestēt produktu uz maza laukuma, pirms ar to sākat apstrādāt lielas platības 
-   Ievērot visu Murexin produktu drošības datu lapas 
-   Iesakām  atstāt rezervē nesajauktas vienas sērijas oriģinālprodukta daļas labojumu veikšanai 
-    Lai izvairītos no plankumiem un redzamām pārklājuma/pāreju vietām no vairākiem darba celiņiem, lieliem laukumiem tie ir jāapstrādā ar nobīdi!  
-   Slīpējošas un  skrāpējošas mehāniskās slodzes rada nodiluma pazīmes 
-   Virsmas saķere  ar autoriepām vai citiem mīkstinošās vielas saturošiem mākslīgiem materiāliem var novest pie produkta/pārklājuma 
sakrāsošnās/krāsas maiņas, nospiedumu rašanās kā arī/vai pārklājuma virskārtas samīkstināšanas  
-   Precīzāku informāciju par pārklājumu konstrukcijām, ieskaitot pretslīdes un ugunsdrošības klases, un dekoratīvo virsmu dizainu, iespējams 
iepazīties mājas lapā:  www.murexin.com, sadaļā “Serviss” , kā arī majas lapā: www.abschliff.lv  
-   Lai izvairītos no temperatūras paaugstināšanās, smaku un dūmu veidošanās, sajauktā produkta pārpalikumus lūdzam jau laicīgi sajaukt ar kvarca 
smiltīm! 
 
Mūsu dati par produktiem ir balstīti uz vidējām vērtībam, kuras ir noteiktas labotatorijas apstākļos. Ražošanā izmantoto dabisko izejvielu dēļ norādītās 
vērtības vienas produkta piegādes ietvaros var nedaudz atšķirties, taču tas neietekmē produkta piemērotību. 

 

 

 

Lūdzam Jūs uzmanīgi  iepazīties ar visu specifisko informāciju par produktu, kura attiecas uz produkta sastāvu, apstrādi, tīrīšanu, kā arī 
iepazīties ar īpašajām piezīmēm par produkta atkritumu izvešanu/izmešanu. 

 
Iedarbības kontrole 
Individuālie darba aizsardzības līdzekļi 
Vispārīgi par darba aizsardzības un higēnas pasākumiem: 

 -   Turēt produktu atstatus no dzērieniem, pārtikas un barības vielām 
 -   Netīru produktā samirkušu apģērbu uzreiz novilkt 
 -   Obligāti mazgāt rokas pirms darba pauzēm un pēc darbu pabeigšanas! 
 -   Neieelpot gāzes, izgarojumus,  aerosolus 
 -   Izvairīties no saskarsmes ar ādu un produkta iekļūsanas acīs. 
 -   Elpceļu aizsargs: valkāt elpceļu aizsargmasku 
-     Īslaicīgas vai nelielas iespējamas iedarbības gadījumā izmantojiet elpošanas filtru.  Intensīvas vai ilgstošas iedarbības gadījumā lietojiet autonomu 

elpošanas 
aparātu! 

-     Roku aizsardzība: darba cimdi,  darba cimdu materiāls: butilkaučuks, nitrilkaučuks. Piemērotus darba cimdus izvēloties, svarīgi ir ne tikai izvelēties cimdus 
no piemērota materiāla, bet arī pievērst uzmanību cimdu materiāla caurlaidības  laikam/spējai. Šis faktors dažādiem ražotājiem ir atšķirīgs. Precīzu  
caurspiešanās laiku iespejams uzzināt pie cimdu ražotāja. Laiku, izmantojot aizsargcimdus,  jāievēro! 

-     Acu aizsardzība: stingri nosedzošas aizsargbrilles 
-     Ķermaņa aizsardzība: speciāls darba aizsargtērps
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Šī instrukcija ir balstīta uz plašu pieredzi. Tajā iekļautās informācijas satura mērķis ir sniegt padomu. Tā nav juridiski saistoša, tai nav pirkuma līguma juridiskas 
attiecības, un tā neuzliek papildus saistības. Par mūsu produktu kvalitāti mēs garantējam vispārējo uzņēmējdarbības nosacījumu ietvaros. Mūsu izstrādājumus 
drīkst izmantot tikai speciālisti un/vai pieredzējuši, zinoši un kvalificēti amatnieki! Lietotājs nav atbrīvots no jautājumu uzdošanas gadījumā, ja tam  ir 
neskaidrības par produkta profesionālu apstrādi. Mūsu pamatieteikums visiem amatniekiem um meistariem ir  izgatavot izmēģinājuma kārtu vai veikt 
produkta testu uz maza laukuma, pirms sākt ar to darbu uz lieliem laukumiem. Šajā instrukcijā mēs neesam varējuši iekļaut pilnībā visus pašreizējos un 
turpmākos produkta piemērošanas gadījumus un īpatnības. Informācija, kuru uzskata par ekspertiem zināmu, šajā instrukcijā nav iekļauta. Strādājot ar šo 
produktu, lūdzu, ņemiet vērā visus jūsu valstī un Eiropā spēkā esošos tehniskos normatīvus, vadlīnijas, noteikumus attiecībā uz šo produktu attiecināmo 
tehnisko informāciju meklēt produkta tehniskājās informācijas lapās,  kā arī attiecībā uz apstrādājamo virsmu un sekojošo būvniecību pēc šī produkta 
uzklāšanas. Ja uzskatiet par nepieciešamu, reģistrējiet savas bažas par produktu. Ar katras jaunas tehniskās informācijas lapas nākšanu klajā iepriekšējā zaudē 
savu spēku. Ar jaunāko informāciju par produktiem, drošības un tehniskās informācijas lapām,  kā arī informāciju par vispārējiem darījumu slēgšanas 
noteikumiem iespējams iepazīties interneta vietnē: www.murexin.com, vai Abschliff Latvija veikalā A. Čaka ielā 107-2K  vai interneta vietnē www.abschliff.lv 
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