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EP 1 Erikoisepoksi
Kaksikomponenttinen M1-luokiteltu
telattava epoksimassa

Solmaster EP 1 Erikoisepoksi soveltuu pohjusteeksi ja valmiiksi pinnaksi tuoreille
ja vanhoille betonipinnoille. Laadukas ja kiiltävä pinta syntyy hetkessä.

Käyttökohteet
• Kaikentyyppiset uudet ja vanhat betonipinnat.
• EP 1 Erikoisepoksi sopii hyvin raskaan kulutuksen alueille, kuten teollisuuskohteisiin, autotalleihin ja
-halleihin, parvekkeille.
• Vanhat tehdaslattiat, joita tarvitsee myös kitata EP 1 + kvartsihiekkaseoksella.
• Erilaisten turva-altaiden seinät ja lattiat, sillä EP 1 kestää hyvin öljyjä ja kemikaaleja.
• Maatalouskohteissa maitohuoneiden, viljasiilojen, ruokintapöytien ja rehuvarastojen pinnoittamiseen.
EP 1 pienentää viljan homehtumisriskiä ja kestää hyvin kemikaaleja, kuten AIV-happoliuosta.
Käyttöohje
Betonipinnan tulee olla kiinteä ja vähintään 80 % lopullisesta lujuudesta. Betoniliima poistetaan hiomalla ja
imuroidaan tai Solmaster RKL happopesuliuoksella (10-15 %). Pinnan kuivuttua EP 1 levitetään hyvälaatuisella
telalla, karvan mitta 8-10 mm. Kittaukset tehdään EP 1 + kvartsihiekka -seoksella.
Työvälineiden pesu
Työvälineet voidaan pestä sopivalla liuottimella, kuten Solmaster EP -ohenteella.
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EP 1 Erikoisepoksi
Kaksikomponenttinen M1-luokiteltu
telattava epoksimassa
Tekniset tiedot
Seoksen työstöaika

Huom! Tuoteselosteen tiedot saattavat olla muuttuneet tuotekehityksestä johtuen. Tarkasta ennen tilaamista viimeisimmät tiedot Solmaster Coatings -jälleenmyyjältä tai tehtaanedustajalta.
Valmistaja pitää oikeuden tehdä muutoksia pakkauksiin, hintoihin, teknisiin tietoihin ja tuotteisiin ilman erillistä ilmoitusta. Tuote on standardin EN 1504-2 mukainen.

Sekoitussuhde
Värisävyt
Pakkauskoot

Sekoitettu hartsi-kovete-seos
Sekoitukset
Kuivumisaika (+20 °C)
Kevyt rasitus
Lopullinen lujuus
Työskentelylämpötila
Hartsi
Kovete
Vaaleanharmaa
Keskiharmaa
3 kg
10 kg
30 kg
0,3 kg/m2/yksi käsittelykerta
0,6 kg/m2/kaksi käsittelykertaa
+5...+25 °C

Riittoisuus
Varastointi

Käytä 15 minuutin sisällä.
Hidaskierroksisella porakoneella ja vispilällä.
Uudelleen pinnoitettavissa 12 h.
10 h
3-5 vrk
Tulee olla min. +10 °C koko kuivumisen ajan.
2 tilavuusosaa
1 tilavuusosaa
01/RAL 7038
03/RAL 7001
Värikartan mukaan.
sis. 2,1 kg hartsia ja 0,9 kg kovettajaa
sis. 7 kg hartsia ja 3 kg kovettajaa
sis. 21 kg hartsia ja 9 kg kovettajaa

Työturvallisuus ja varastointi
Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata ohjeita. Sisätiloissa
on huomioitava riittävä ilmanvaihto. Käyttöturvatiedote on saatavissa valmistajalta. Ei saa päästää
viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Varastoidaan yli +10 °C, ei saa jäätyä.

10 h

3-5d

15 min
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