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CONTINUO EPOXY COMBO

OPIS
 
EPOXY COMBO jest spoiwem epoksydowym
dwuskładnikowym do zastosowania jako odmiana gruntu
malarskiego CONTINUO BASE. Zaprawa epoksydowa
trójskładnikowa, którą się otrzymuje, zapewnia doskonałą
wytrzymałość i wysoką przyczepność do podłoża. 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 
Przygotowanie powierzchni poziomych w cyklach
CONTINUO SUDUDIO, CONTINUO LOUNGE i
FURNITURE.
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
 
-Natura spoiwa: Żywica epoksydowa i specyficzny
utwardzacz
-Rozpuszczalnik: woda
-Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1:
Składnik A: 1.08±0.05 kg/l
Składnik B: 1.04±0.05 kg/l
Proporcje mieszania: 1,6 l składnika A + 0,8 l składnika B +
3-3,5 l wody + 25 kg CONTINUO BASE.
-Pot-life mieszanki (A + B): około 30 minut przy 20°C.
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 
Zapoznać się ze specyfikacją techniczną produktu
CONTINUO BASE.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
 
Przygotowanie mieszanki:
Wsypać składnik B do opakowania ze składnikiem A i
mieszać ręcznie przez około 60 sekund. Można także
mieszać mechanicznie mieszadłem, ale na niskich
obrotach.
Otrzymaną w ten sposób mieszankę epoksydową
rozcieńcza się następnie 3-3,5 litrami wody.
W tym punkcie można dodać powoli całą zawartość
jednego worka CONTINUO BASE mieszając z niewielką
prędkością mieszadłem mechanicznym, aż do uzyskania
jednolitej, tiksotropowej zaprawy bez grudek. 
-Nie dodawać większej ilości wody w celu wydłużenia
Pot-life. 
-Mieszać (katalizować) i używać jednego opakowania na
raz (komp. A + komp. B). 
- Mycie narzędzi: wodą natychmiast po użyciu.
-Orientacyjna wydajność: EPOXY COMBO (A+B) + woda +
CONTINUO BASE: 2,0-2,5 kg/m2 dla warstwy, w
zależności od stopnia wykończenia powierzchni i jej
chłonności. Około 14 m2 na worek dla 2 warstw.§
 
ZALECENIA 
Podczas wszystkich faz przygotowania powierzchni,
produktów oraz nakładania zaleca się prawidłowe używanie
narzędzi i stosowanie środków ochrony indywidualnej (śoi). 
Nie wystawać produktów przez dłuższy czas na działanie
bezpośrednich źródeł ciepła lub temperatur niższych od
+5°C. 
W przypadku magazynowania produktów w środowiskach o

temperaturach zbliżonych do +5°C zaleca się uzdatnić je
przed użyciem w środowisku o odpowiedniej temperaturze,
nie niższej niż +10°C.
Nie podgrzewać produktów używając bezpośrednich źródeł
ciepła, płomieni, gorących przedmiotów lub podobnych. 
Niskie temperatury zwiększają lepkość w pojemniku,
utrudniając użycie oraz wydłużają lub wstrzymują proces
wysychania i twardnienia różnych produktów. 
Zaleca się wykonywanie każdej pracy materiałami z tej
samej partii produkcji. 
W przypadku używania różnych partii produkcji zaleca się
mieszanie ich ze sobą.
- Mycie narzędzi: wodą natychmiast po użyciu.
-Orientacyjna wydajność: EPOXY COMBO (A+B) + woda +
CONTINUO BASE: 2,0-2,5 kg/m2 dla warstwy, w
zależności od stopnia wykończenia powierzchni i jej
chłonności. Około 14 m2 na worek dla 2 warstw.
 
BARWIENIE
 
Produkt jest dostępny w kolorze neutralnym, bez
możliwości barwienia.
 
MAGAZYNOWANIE
 
Maksymalna temperatura przechowywania: +30 °C
Minimalna temperatura przechowywania: +5 °C
Stabilność w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w
odpowiednich warunkach temperaturowych: 1 rok.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/j: Pokrycia jakościowe dwuskładnikowe do
szczególnych zastosowań końcowych (WB): 140 g/l (2010)
Zawiera maks.: 140 g/l LZO
 
Podczas stosowania produktu należy przestrzegać
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami,
dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je
jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu
do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.
Dodatkowe informacje znajdują się w karcie
charakterystyki.
 

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną
oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej
odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad
warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się
każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do
planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje
wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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