
 

 

Kőszőnyeg epoxi alapozó és tömítő bevonat.                                                                                                                    

Használata: 

Oldószermentes kétkomponensű alapozó réteg. 
 Epoxigyantából cementbevonatok betonok kellősítéséhez,  
megerősítéséhez és a maradék nedvesség elzárásához a  
Kőszőnyeg telepítése előtt. 

• alapozó a nedvszívó és nem nedvszívó alapok, repedezett és 
   málló betonok megerősítéséhez 
• kerámia-, természetes kőburkolatok, megmunkált kőből, terazza,  
  stb. készült padlók kellősítése 

 

 

 

Anyagszükséglet: 

0,25-0,3 kg A+B (szükség szerint) 1 m2-re (az alap nedvszívása szerint) 

 Tárolás és a szavatossági idő:       

Lezárt csomagolásban tárolja, fedett és száraz raktárakban 5-25°C  
hőmérséklet mellett, külön az A, B összetevőt. 
Garancia idő 6 hónap a gyártás időpontjától. 

Az aljzat előkészítése és tulajdonságai: 

• Az alapnak terhelhetőnek, a felszínén száraznak, tisztának, a tapadást befolyásoló anyagoktól mentesnek kell lennie  (szennyeződések, olaj, zsír,    

cementtej), megfelelő nyomó- és húzószilárdsággal. A nem-koherens részecskéket, ragasztó-, zsír- és festék maradványokat távolítsa el csiszolással, 

marással, vagy szórással. A nem nedvszívó, sima és fém alapot zsírtalanítsa majd csiszolja le. A fémeken  először próbálja ki a tapadó képességet. A nem-

koherens részecskéket és port alaposan porszívózza ki.  

• Ha az alap megfelel a követelményeknek, a Kőszőnyeg előtt kell felvinni. 

Alkalmazás: 

Javasolt eszközök: 
Kis sebességű elektromos keverő, megfelelő keverőedény, mohér  
henger. 

A felvitel módja: 
Kisebb adagokban ajánlott bekeverni. 
Pl.: 1 csomagolás (1 kg A + 0,23 kg B) 

Mindkét összetevőt kb. 3 percig keverjük a keverő edényben, majd  
átöntjük a műanyag kádba. 
Az előkészített, megkevert kellősítő bevonatot egyenletesen vigye fel  
hígítatlan formában a mohér henger segítségével az alapra (egymást  
keresztező kétirányú mozgással) a feldolgozási idő alatt, kerülje  
tócsák kialakulását. 

 

Munkabiztonság:                

• Védőfelszerelés használatával óvja bőrét és szemét az epoxi anyagokkal való érintkezés elől! 

• Keverés és felvitel során használjon védőkesztyűt.  

• Szembe kerüléskor a szemet hagyja nyitva, legkevesebb 15   percig öblögesse, és forduljon orvoshoz. 

• A szennyezett bőrt mossa le folyó vízzel. 

• Jól biztosított szellőztetéssel védekezzen a gőzök belélegzésével szemben 

Fontos figyelmeztetés: 

A műszaki adatok a megadott körülmények esetén érvényesek (23°C hőmérséklet, 65 % relatív páratartalom). Ezek az információk és a 
feltüntetett javaslatok kísérleti eredményekből, megfigyelésekből vagy a speciálisan meghatározott vizsgálatok tapasztalataiból indulnak ki. Az 
eljárások példái nem kötelezőek, azokat az Ön valódi körülményeihez és szükségleteihez, a felhasználási területhez és a feldolgozás 
körülményeihez kell igazítani. A felhasználók felelnek a termék helyes felhasználásáért és mérlegelniük kell az összes tényezőt és feltételt, 
melyek befolyásolhatják a felület végső minőségét. Fenntartjuk a jogot a műszaki-promóciós anyagok adatainak módosítására előzetes 
figyelmeztetés nélkül, az ezektől az értékektől való eltérést közvetlenül az építkezésen figyelembe kell venni a tulajdonságok és időértékek 
befolyása miatt. További tudnivalókért lépjen kapcsolatba műszaki szolgáltatásunk munkatársaival. Új műszaki adatlap példányát követően a 
régi műszaki lap érvényét veszti. 

 

Feldolgozhatóság:  Keverési arány: 

Összetevő A B 

Tömegrészek 100 43 

Súly 0,7 kg 0,3 kg 

Térfogat 0,637 l 0,306 l 

Hőmérséklet 10°C 20°C 30°C 

Feldolgozhatóság ideje 30 perc 20 perc 10 perc 

Száradás időtartama 30 óra 24 óra 20 óra 

Csomagolás 

Csomagolás A B Kiadósság 

1 1 kg 0,23 kg kb. 5 m2 


