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CONTINUO EPOXY COMBO

POPIS
 
EPOXY COMBO je dvojzložkové epoxidové pojivo, ktoré sa
používa ako modifikátor vyhladzovacieho prípravku
CONTINUO BASE. Výsledná trojzložková epoxidová malta
zaručuje vynikajúcu mechanickú odolnosť a vysokú
priľnavosť na substrát. 
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Príprava vodorovných povrchov v cykloch s prípravkami
CONTINUO STUDIO, CONTINUO LOUNGE a
FURNITURE. 
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: Epoxidová živica so špecifickým tvrdidlom
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 28111-1:
Zložka A: 1,08 ± 0,05 kg/l
Zložka B: 1,04 ± 0,05 kg/l
Pomer miešania: 1,6 l zložky A + 0,8 l zložky B + 3÷3,5 l
vody + 25 kg prípravku CONTINUO BASE.
- Doba spracovateľnosti zmesi (A+B): približne 30 minút pri
teplote 20 °C.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Prečítajte si technický list prípravku CONTINUO BASE.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Príprava zmesi:
Nalejte zložku B do balenia zložky A a miešajte ručne
približne 60 sekúnd. Je možné tiež rozmiešanie
mechanickým miešadlom, ak to robíte pri nízkych
otáčkach. 
Takto získanú epoxidovú zmes je potrebné rozriediť s 3-3,5
litrami vody. 
Potom je možné pomaly pridať celý obsah vreca prípravku
CONTINUO BASE a rozmiešať ho miernou rýchlosťou
mechanickým miešadlom, až kým nezískate rovnomernú
tixotropickú zmes, bez hrudiek. 
- Nepridávajte ďalšiu vodu, aby ste predĺžili dobu
spracovania. 
- Rozmiešajte (katalyzujte) a používajte po jednom balení
(zložka A + zložka B). 
- Čistenie náradia: vodou, ihneď po použití.
- Orientačná spotreba: EPOXY COMBO (A+B) + voda +
CONTINUO BASE: 2,0 – 2,5 kg/m2 na jednu vrstvu, v
závislosti od prípravy podkladu a jeho absorpčnej
schopnosti. Približne 14 m2 na vrece vo 2 vrstvách.
 
ODPORÚČANIA 
Počas prípravy podkladu, prípravkov a aplikácie sa
odporúča správne používať výbavu a osobné ochranné
prostriedky (OOP).  
Nevystavujte prípravky dlhodobo priamym zdrojom tepla
alebo teplotám nižším ako +5 °C.  
Pri skladovaní prípravkov v prostredí s teplotou blízkou +5
°C, je vhodné ich pred použitím upraviť v prostredí s
vhodnou teplotou, nie nižšou ako +10 °C.

Neohrievajte prípravky pomocou priameho zdroja tepla,
plameňa, teplých telies, atď. 
Následkom nízkych teplôt sa viskozita v plechovke zvyšuje
a prípravok je ťažšie aplikovateľný a taktiež sa predlžuje
alebo potláča proces schnutia a vytvrdzovania prípravku. 
Odporúča sa ukončiť prácu s materiálmi z tej istej výrobnej
šarže. 
Pri použití rôznych šarží sa odporúča vzájomne ich
premiešať.
- Čistenie náradia: vodou, ihneď po použití.
- Orientačná spotreba: EPOXY COMBO (A+B) + voda +
CONTINUO BASE: 2,0 – 2,5 kg/m2 na jednu vrstvu, v
závislosti od prípravy podkladu a jeho absorpčnej
schopnosti. Približne 14 m2 na vrece vo 2 vrstvách.
 
ZAFARBENIE
 
Prípravok je k dispozícii v bezfarebnom aj farebnom
vyhotovení. 
 
USKLADNENIE
 
Maximálna skladovacia teplota: +30 °C
Minimálna skladovacia teplota: +5 °C
Skladovať na suchom mieste ďaleko od zdrojov vlhkosti.
Stabilita v originálnom neotvorenom balení a v primeraných
podmienkach: 1 rok.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/j: dvojzložkové nátery na špeciálne konečné použitie
(základ voda): 140 g/l (2010)
Obsahuje max: 140 g/l VOC
 
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky
do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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