
Pamatne 

Produkti ražoti Austrijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 K2 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 

E-pasts: abschliff.latvija@gmail.com 
Mājas lapa: www.abschliff.lv 

 
Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 

EPOXY mitruma bloķētājs 2K EP 170 

 

 

Epoxy mitruma bloķētājs 2K EP 170 ir augstvērtīgs, 2-komponentu epoksīdsveķu sistēmas produkts 

mitruma bloķēšanai, kas paredzēts lietošanai uz cementa un betona.  

Lietojot produktu iekštelpās, ar to iespējams nobloķēt līdz 6% (CM) pāri palikušā mitruma, kas izdalās 

no betona vai cementa pamatnes. Produktu var lietot arī kā savienojošu kompozītmateriālu-blīvējumu 

tādām virsmām kā betons, kas nonāk saskarē ar zemi, kā arī uz jaunielieta betona kārtām, kam ir 

augsts pari palikušais mitrums. Produkts paredzēts arī visu ierasto, uzsūcošo un neuzsūcošo 

būvsubstaņču-pamatņu gruntēšanai un nostiprināšanai iekštelpās un ārā. Lietojams arī kā EP epoksīd 

java, sajaucot to ar kvarca smiltīm: 0,063-3,5 mm. 

Epoxy mitruma bloķētājs 2K EP170 nav piemērots lietošanai kā blīvējums vai barjera ūdens 

saspiešanai. Ja gadījumā Jums ir vēlēšanās produktu klāt uz apsildāmajām grīdām, lūdzam iepriekš 

konsultēties ar produkta izplatītāju SIA Abschliff Latvija, sīkāka informacija par izplatītāju: 

www.abschliff.lv vai, lūdzu, sazinieties ar ražotāju.  

Piegādāšanas veids: palete: 3kgx80gab, palete: 1,5kgx198gab, palete: 20kgx16gab, palete: 

10kgx42gab, palete: 8kgx33gab, palete: 4kgx80gab. 

Uzglabāšana: oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 365 dienas, nodrošinot, ka 

produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sala. 

Produkta  Epoxy miruma bloķētāja 2K EP 170 lietošanai piemērotās pamatnes: ierastās minerālās 

pamatnes,  cementa estrihs un betona grīdas, kalcija sulfāta estrihs, koka pamatnes, sausais estrihs. 

 

> produkts ar augstu mitruma bloķēšanas efektu 

> Emikods EC1 Plus (atbilst produkta klasifikācijai:  
produkti ar ļoti zemu emisiju) 

> Nesatur šķīdinātājus/ Giscode RE1 

> Produkts neizdala stipru smaku 
 

 

Apraksts 

http://www.abschliff.lv/#inbox/_blank


Apstrāde 

Tehniskie dati 

 

Iteicamie instrumenti/darbarīki: lēnā režīmā rotējošs elektriskais maisītājs, samaisīšanai piemērota 

lieluma tvertne (vanna, spainis, bļoda), šķīdinātāju saturošu produktu klāšanai piemērots rullītis, 

izlīdzinātājs, robainā lāpstiņa B2. 

Maisīšana: nepieciešamais produkta daudzums ir jājauc nemainīgā proporcijā: komponents A : 

komponents B = 2:1. 

Viss iepakojumā esošais Komponents B ir jāieber komponentā A, komponenti jāsamaisa ar elektrisko 

maisītāju, līdz produkta masa kļūst pilnīgi vienmērīga (maisīšanas ilgums apm. 2-3  minūtes). Maisot 

abus komponentus, pievērst uzmanību tam, lai samaisïts tiek viss produkts, arī tā daļa, kas atrodas 

tvertnes apakšā un uz malām! Lai nodrošināt produkta vienmērīgu sacietēšanu un izvairīties no lipīgu 

vietu veidošanās, ir nepieciešams jau labi samaisīto produktu pārliet citā, jaunā, tīrā traukā un to vēlreiz 

kārtīgi izmaisīt.  

Apstrādāšana: atkarīgi no tā, kāds ir produkta pielietojuma mērķis, to klāj vienmērīgi pa visu virsmu, 

lejot pa maziem laukumiem uz iepriekš sagatavotas pamatnes, ar rullīti vai robaino lāpstiņu B2. 

Ja ir nepieciešamība klāt divas Epoxy mitruma bloķētāja 2K EP 170 kārtas, tad pirmo kārtu jāklāj 

bez kvarca smilšu pārkaisīšanas un tai jāļauj pilnībā nožūt. Patēriņš: apm. 300 g/m². Pēc 12 h, bet 

vēlākais 36 h, ir jāklāj nākošo kārtu. Patēriņš: 150 g/m². Uzreiz pēc otrās kārtas uzklāšanas visa virsma 

ir pilnībā jānokaisa ar sausām kvarca smiltīm (0,6 - 1,2 mm), lietojot pietiekamu daudzumu smilšu. 

Epoxy mitruma bloķētāju 2K EP 170 iesakām klāt ar robaino lāpstiņu B2, vienā darba piegājienā. 
Patēriņš: apm. 450 - 500 g/m². Alternatīvai jau esošās labi izžuvušās Epoxy mitruma bloķētāja 2K EP 
170 virsmas tālākai apstrādei var izmantot DX9 speciālo saķeres grunti vai super grunti D4 .  
- Gan mitruma bloķētāju, gan grunti ir jāklāj ar rullīti vai špakteļlāpstiņu 
- Lai iegūtu lejamu produkta konsistenci, epoksīda javu EP-Mörtel MV jāsajauc proporcijā 1:1 līdz 1:2 ar 
kvarca smiltīm, ņemot katrai daļai attiecīgās kvarca smiltis: 0,1-0,2 mm un 0,3-0,8 mm. 
- Ar špakteļlāpstiņu klājamā epoksīda java EP-Mörtel MV jājauc proporcijā 1:7 līdz 1:10 ar kvarca 
smiltīm: 0,063 - 3,5 mm. 

Izstrādes laiks un vēlamā apstrādes temperatūra:  

- pie 10ºC gaisa temperatūras apmēram 60 minūtes                                   
- pie 20ºC gaisa temperatūras apmēram 40 minūtes 
- pie 30ºC gaisa temperatūras apmēram 20 minūtes 
 

Blīvums: komponents A apm. 1,15 g/m³, komponents B apm. 1,0 g/cm³. Viskozitāte: komponents A 

apm. 500-700 mPa*s, komponents B apm. 60 mPa*s. 

Patēriņš:  atkarībā no pielietojuma mērķa: 200-600 g/m², ja lieto kā mitruma bloķētāju: 450 g/m², ja 

lieto kā epoksīdjavu EP-Mörtel: apm. 0,3 kg/m² atkarībā no slāņa biezuma. 

Izstrādes laiks: pie 15ºC - 25ºC gaisa temperatūras apmēram 40 minūtes. 



Pārbaudes / testi 

Norādījumi par produktu un apstrādi 

Norādījumi par drošību 

Testēts saskaņā ar (norma, klase..) - EC1 Plus 

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 
-  Ūdens bāzes sistēmas, pēc to sajaukšanas ar ūdeni, var uzglabāt tikai noteiktu laiku. Mēs iesakām sajauktos 
produktus izlietot pēc iepējas ātrāk  
-   Gruntīm vienmēr jāļauj pilnībā izžūt/sacietēt 
-   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, kuru teperatūra ir zemāka par +15ºC   
-   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 
-    Norobežojiet savu darbības laukumu  

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 

Par datiem: no mūsu puses minētie dati par produktiem ir vidējās vērtības, kas tika noteiktas laboratorijas 

apstākļos. Ražošanā izmantoto dabisko izejvielu izmantošanas dēļ norādītās vienas piegādes (produkta sērijas) 

vērtības var nedaudz atšķirties, taču tas neietekmē vispārējo produkta piemērotību lietošanas mērķim 

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 

http://www.murexin.com/#inbox/_blank
http://www.abschliff.lv/#inbox/_blank
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