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CONTINUO EPOXY COMBO

DESCRIERE
 
EPOXY COMBO este un liant epoxidic din două
componente ce trebuie utilizat pentru a modifica gletul
CONTINUO BASE. Mortarul epoxidic din trei componente
obţinut garantează rezistenţe mecanice optime şi un grad
înalt de aderare la substrat. 
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Pregătirea suprafețelor orizontale în ciclurile CONTINUO
STUDIO, CONTINUO LOUNGE și FURNITURE.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
- Natura liantului: Epoxidic şi întăritor specific 
- Solvent: apă 
- Masa volumetrică UNI EN ISO 2811- 1:
Componenta A: 1.08±0.05 kg/l
Componenta B: 1.04±0.05 kg/l
- Raport de amestec : 1,6 L din Componenta A + 0,8 L din
Componenta B + 3-3,5 L de apă + 25 Kg CONTINUO
BASE.
- Pot-life a amestecului (A+B): circa 30 de minute la 20 °C.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Consultați fișa tehnică aferentă produsului CONTINUO
BASE.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
Pregătirea amestecului:
Vărsați Componenta B în interiorul recipientului 
Componentei A și amestecați manual aproximativ 60 de
secunde. Este posibilă și amestecarea mecanică cu
mixărul cu condiția ca aceasta să fie efectuată cu turație
redusă.
Amestecul epoxidic obținut astfel va fi deci diluat cu 3-3,5
litri de apă.
În acest moment este posibil să se adauge lent întregul
conținut al unui sac de CONTINUO BASE amestecând cu
o viteză moderată cu un agitator mecanic până când se
obține o pastă uniformă tixotropică fără cocoloașe. 
- Pentru a prelungi  Pot-life nu adăugați ulterior apă. 
- Amestecați (catalizați) și utilizați pe rând recipientele
(componenta A + componenta B). 
- Curățarea uneltelor se va efectua cu apă imediat după
utilizare. 
- Randament orientativ:: EPOXY COMBO (A+B) + apă +
CONTINUO BASE: 2,0–2,5 kg/m2 per strat, în funcție de
gradul de finisare al suportului și absorția sa. Aproximativ 
14 m2 per sac în 2 straturi.
 
RECOMANDĂRI 
În timpul fazelor de pregătire a suportului, a produselor și
de aplicare, se recomandă utilizarea corectă a uneltelor și a
echipamentelor de protecție individuală (epi). 
Nu expuneți produsele perioade lungi de timp la surse de
căldură sau la temperaturi mai mici de +5°C. 
În cazul depozitării produselor în ambiente cu o
temperatură apropiată de +5°C se recomandă să le

condiționați, înainte de utilizare, într-un ambient cu o
temperatură adecvată care să nu fie mai mică de +10°C.
Nu încălziți produsele utilizând o sursă directă de căldură,
flacără, corpuri calde sau similare.  
Temperaturile reduse măresc vâscozitatea în recipient
astfel încât acesta devine dificil de utilizat și prelungesc sau
inhibă procesul de uscare și întărire a diverselor produse.  
Se recomandă să se finalizeze orice lucrare cu materiale
din același lot de fabricație. 
În cazul utilizării unor produse din diverse loturi de fabricație
se recomandă să se amestece între ele diversele producții. 
- Curățarea uneltelor se va efectua cu apă imediat după
utilizare. 
- Randament orientativ: EPOXY COMBO (A+B) + apă +
CONTINUO BASE: 2,0–2,5 kg/m2 per strat, în funcție de
gradul de finisare al suportului și absorția sa. Aproximativ 
14 m2 per sac în 2 straturi.
 
COLORAREA
 
Produsul este disponibil neutru şi nu poate fi colorat. 
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de păstrare +35° C
Temperatura minimă de păstrare +5° C
Păstraţi produsul într-un loc uscat, ferit de umezeală.
Se recomandă să utilizaţi produsul în termen de 1 an de la
data fabricaţiei.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/j: Acoperitori reactivi bicomponenți cu funcție
specială (pe bază de apă): 140 g/l (2010)
Conţine max.: 140 g/l VOC
 
Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în
vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul
înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le
ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de
canalizare, în cursurile de apă și pe pamânt. Pentru
informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.
 

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din fişa
prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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