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GAMINIO APRAŠYMAS  

 

Gaminys turi CE ženklinimą                                                                                             

 

 

PRIMER EPW-1070 
Epoksidinis gruntas vandens pagrindu 

 

 

APRAŠYMAS 

PRIMER EPw-1070, tai epoksidinis gruntas vandens pagrindu be tirpiklių. Specialiai sukurtas, kad 

pagerinti skystų hidroizoliacijų DESMOPOL ir TECNOCOAT P-2049 sukibimą su dengiamu paviršiumi. 

Taip pat tinka naudojimui su TECNOFLOOR epoksidinėmis dangomis. PRIMER EPw-1070 turi 0% 

lakių cheminių medžiagų.  

 

PANAUDOJIMAS 

 Konkrečiai sukurtas sukibimo pagerinimui ir pagrindo paviršiaus lyginimui prieš įrengiant grynos 

poliurėjos TECNOCOAT, vieno komponento poliuretaninės dangos DESMOPOL arba grindų 

TECNOFLOOR sistemas.  

 Gali būti dengiami neporėti paviršiai – keramika, metalas, PVC ir asfalto/bitumo dangos. 

 Taip pat galima dengti ir porėtus paviršius – betoną ir skiedinius 

 

maišymo santykis 3:1 

 

panaudojimo laikas prie 23°C 60-90 minučių 

sukibimas su betonu > 2 N/mm² (MPa) 

prie 23°C nelimpa po 5-6 valandų 

skiediklis Vanduo – maksimaliai 20% 

  

 

 

SPALVOS 

Skaidrus 

 

BENDROS SAVYBĖS 

 Sudarytas iš dviejų epoksidinių komponentų vandens pagrindu. Paviršius turi būti lygus, švarus, 

sausas ir kiek įmanoma tvirtas. 

 Gali būti dengiami neporėti paviršiai: keramika, PVC ir asfalto dangos. Taip pat galima dengti ir 

porėtus pagrindus. 

 Galima skiesti su vandeniu (maksimaliai 20%). Prieš naudojant, reikia įvertinti esamo pagrindo 

drėgnumą.  

 Priklausomai nuo dengiamo paviršiaus būklės, grublėtumo  ir plokštumos lygumo, išeiga gali 

svyruoti nuo 100 iki 300 g/m²  

 Galima tepti voleliu, teptuku arba išpurkšti beorio purškimo įranga.  

 Maksimalus leistinas dengiamo paviršiaus drėgnumas - 10%. 

 Nerekomenduojama dengti drėgnų paviršių ir paviršių per kuriuos gali sunktis vanduo iš vidinės 

pusės (gruntinio vandens spaudimas, kondensatas, filtracija ir t.t.). Tačiau, jeigu būtina, galima 

suformuoti garų barjerą gruntuojant keliais sluoksniai su išeiga 1 kg/m². 
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 GAMINIO APRAŠYMAS  

 

 Galima naudoti kartu su mineralinėmis dalelėmis (kvarciniu smėliu) ant itin nelygiu paviršių. 

 Permatomas 

 Turi CE deklaraciją pagal Europos reglamentą ETAG #005, jeigu naudojamas kaip sistemos dalis 

su TECNOCOAT P-2049 (grynos poliurėjos) arba DESMOPOL (poliuretaninės) 

hidroizoliacinėmis medžiagomis.  

 

PAKUOTĖS 

Metalinėse tarose dviem formatais: 

 

#1 DIDELIS RINKINYS: 15 kg + 5 kg 

#2 MAŽAS RINKINYS: 3 kg + 1 kg 

 

 

GALIOJIMO LAIKAS 

12 mėnesių kiekviena medžiaga prie 5°C ir 25°C temperatūros, laikant sausoje patalpoje. Atidarius 

pakuotę, sunaudoti nedelsiant. 

 

ĮRENGIMAS 

 Paviršius turi būti švarus ir sausas. Jeigu reikia, naudokite slėginį vandenį, kad pašalintumėte kuro 

ar tepalų likučius,  betono pienelį/druskas ar kitus teršalus, taip pat tvirtai nesusirišusio cemento 

daleles. 

 Tam tikrais atvejais būtina mechaniškai nuvalyti paviršius, o metalinius paviršius apdoroti 

cheminėmis priemonėmis. (Žiūrėti TECNOCOAT P-2049, DESMOPOL įrengimo vadovuose) 

 Prieš tepdami, įvertinkite likutinę drėgmę, likusią po paviršiaus valymo. Palaukite kol ji pilnai 

išgaruos arba patikrinkite naudodami drėgmės matuoklį.   

 Tepkite du arba daugiau sluoksnių, kol bus pasiektas reikiamas storis. 

 Praskieskite vandeniu (maksimaliai 20%) naudodami ant neporėtų paviršių, kad suformuotumėte 

ploną plėvelę arba norėdami palengvinti tepimą ant šiurkštaus pagrindo. 

 Jeigu paviršius yra labai nelygus, pirminį grunto sluoksnį tepkite sumaišę su kvarciniu smėliu, kad 

jį išlygintumėte. 

 Palaukite kol gruntas pilnai išdžius prieš įrenginėdami pasirinktą hidroizoliacinę ar betono 

apsaugos sistemą. 

 

 

ASPAUGOS PRIEMONĖS IR TRANSPORTAVIMAS 

Šios saugumo rekomendacijos yra svarbios ne tik įrengimo metu, bet ir prieš/po jo bei krovimo metu. 

 

 Kvėpavimo takų apsauga: įrengimo metu dėvėkite orą valantį respiratorių.  

 Odos apsauga: Naudokite gumines pirštines, kurias ištepus iš karto pasikeiskite. Dėvėkite švarius 

darbo drabužius. Rankas gerai nuplaukite su muilu ir vandeniu po darbo ir prieš valgant, geriant ar 

rūkant. 

 Akys / Veidas: Dėvėkite apsauginius akinius, kad apsisaugotumėte nuo aptaškymo ir dalelių 

esančių ore poveikio 

 Atliekos: Atliekų susidarymo reikia išvengti arba minimizuoti. Pašalinti vadovaujantis vietiniais ir 

nacionaliniais reikalavimais. 

 

Bet kuriuo atveju, susipažinkite su saugos duomenų lapais (MSDS) arba kreipkitės į techninė skyrių. 
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

SAVYBĖS REIKŠMĖS 

Tankis prie 23°C 1000 kg/m³ 

Takumas prie 25°C 3500 cps 

Maišymo santykis 3:1 

Sukibimas su betonu  > 2 N/mm² (MPa) 

Panaudojimo laikas prie 23°C 60-90 minučių 

Prie 23°C nelimpa po 5-6 valandų 

Galutinai išdžiūva prie 23°C 7 dienų 

Sekantis padengimas po 6-48 valandų 

Leistina temperatūra įrengimo metu 3-35°C 

Maksimali dengiamo pagrindo drėgmė 10 % 

Skiediklis Vanduo (maksimaliai 20%) 

 

Pateiktos reikšmės yra apytikslės ir gali kisti priklausomai nuo transportavimo sąlygų ir pasirinkto 

įrengimo metodo. 

 

 

 

 

 


