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OPIS  

Posadzka epoksydowa rozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa  

GŁÓWNE CECHY  

• Na obszary przemysłowe o lekkim i średnim natężeniu ruchu.  

• Umożliwia szybkie dopuszczenie powierzchni do ruchu.  

• Dobra odporność na ścieranie.  

• Można na nią nakładać poliuretanową, wykończeniową warstwę nawierzchniową, aby uzyskać większą trwałość i estetykę.  

• Można stosować dodatki przeciwpoślizgowe.  

• Po rozcieńczeniu może służyć, jako podkład bezpośrednio na beton.  

KOLOR I POŁYSK  

• Posadzka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych.  

• Półpołysk.  

PODSTAWOWE PARAMETRY W TEMPERATURZE 20°C     
Dane dotyczą produktu wymieszanego

  
  

Liczba składników  Dwa  
Gęstość  1,4 kg/I  
Ilość cząstek stałych  72 ±2%  
Zawartość VOC (w postaci dostarczonej)  Zgodnie z Dyrektywą 1999/13/WE, SED: maks. 263,0 g/kg maks. 

361,0 g/l  
Zalecana grubość suchego filmu  50-150 µm  
Teoretyczna wydajność  5,8 m2/l przy grubości 125 µm  
Czas do nałożenia kolejnej powłoki  Minimum: 6 godzin Maksimum: 

21 dni  
Suchość użytkowa  6 godzin  
Czas do pełnego utwardzenia  7 dni  
Trwałość  co najmniej 12 miesięcy pod warunkiem przechowywania 

w chłodnych i suchych warunkach   
 

 

 

Uwagi:  
- Patrz DODATKOWE INFORMACJE — zużycie i grubość filmu  
- Patrz DODATKOWE INFORMACJE — okresy nakładania kolejnych powłok. - 

Patrz DODATKOWE INFORMACJE — czas utwardzania.  
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ZALECANY STAN PODŁOŻA I TEMPERATURA  

Przygotowanie podłoża betonowego  

 •   Świerzy beton sezonować przez co najmniej 28 dni w warunkach dobrej wentylacji.  

• Zawartość wilgoci nie może przekraczać 4,5%.  

• Beton musi być mocny, suchy, bez mleczka cementowego na powierzchni i bez zanieczyszczeń.  

• Powierzchnie szorstkie należy wygładzić tarczą szlifierską lub tarczą diamentową.  

Beton malowany  

• W przypadku istniejącej powłoki: powierzchnię zmatowić, osuszyć i oczyścić. • W celu sprawdzenia zgodności wyrobów 

potrzeć istniejącą powłokę ściereczką zwilżoną ksylenem lub MEK przez 10 s; jeśli powłoka rozpuszcza się, należy ją usunąć 

przed wykonaniem posadzki.  

• Powierzchnie szorstkie należy wygładzić tarczą szlifierską lub tarczą diamentową.  

Temperatura podłoża i warunki nakładania  

• Temperatura otoczenia podczas nakładania i schnięcia musi wynosić od 10°C do 30°C.  

• Wilgotność względna podczas nakładania i schnięcia nie może przekraczać 85%.  

• Temperatura podłoża podczas nakładania i schnięcia musi wynosić od 10°C do 30°C.  

• Minimalna temperatura podłoża podczas nakładania 5°C powyżej punktu rosy.  

SPECYFIKACJA SYSTEMU  

Wersja standardowa  

• SIGMACOVER 350 (NU-KLAD™ BASIC) 1 warstwa o grubości 125 µm na zagruntowany beton  

System przeciwpoślizgowy rozrzucany swobodnie  

• SIGMACOVER 350 (NU-KLAD BASIC): 1 warstwa o grubości 125 µm na 

zagruntowany beton • Posypka przeciwpoślizgowa rozrzucana miejscowo lub 

na całej powierzchni.  

Uwaga: W razie rozrzucania posypki na całej powierzchni można wykonać dodatkową warstwę NU-KLAD BASIC, SIGMADUR 

520 lub SIGMADUR 550 o grubości 50 µm, aby uzyskać większą estetykę posadzki.  
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  

Objętościowy stopień mieszania: stosunek bazy do utwardzacza 80:20  

Masowy stopień mieszania: stosunek bazy do utwardzacza 86,2:13,8  

• Temperatura materiału musi wynosić od 10°C do 30°C.  

• Mieszać bazę z utwardzaczem przy użyciu mechanicznego mieszadła do czasu uzyskania jednorodnej konsystencji.  

• Rozcieńczalnik należy dodawać dopiero po wymieszaniu dwóch składników.  

Czas indukcji  
Brak 

 

  

Okres przydatności po sporządzeniu  

3 godziny w temperaturze 20°C  

Uwaga: Patrz DODATKOWE INFORMACJE — okres przydatności po sporządzeniu.  

System przeciwpoślizgowy   

• SIGMACOVER 350 (NU-KLAD BASIC): 1 warstwa o grubości 125 µm na zagruntowany beton  

• Posypać świeżą warstwę posadzki posypką przeciwpoślizgową (miejscowo lub całą).  

System przeciwpoślizgowy stosowany miejscowo  

• Bezpośrednio do rozsypaniu posypki wykonać jeszcze jedno przejście mokrym wałkiem.  

System przeciwpoślizgowy rozrzucany na całej powierzchni • 

Usunąć nadmiar posypki po wyschnięciu posadzki.  

• Można wykonać dodatkową warstwę SIGMACOVER 350 (NU-KLAD BASIC), SIGMADUR 520 lub SIGMADUR 550 o 

grubości 50 µm, aby uzyskać większą estetykę posadzki.  
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Natrysk hydrodynamiczny  

Zalecany rozcieńczalnik Thinner 91-92  

Ilość rozcieńczalnika  

10-15% w przypadku nakładania podkładu na beton; 0-5% w przypadku nakładania na zagruntowany beton   

 

Pędzel/wałek  

Zalecany rozcieńczalnik Thinner 91-92  

Ilość rozcieńczalnika  

10-15% w przypadku nakładania podkładu na beton; 0-5% w przypadku nakładania na zagruntowany beton   

Mycie narzędzi Thinner 90-53  

DODATKOWE INFORMACJE    
Zużycie i grubość 
warstwy  

 

Grubość suchej 
powłoki  

Teoretyczna 
wydajność  

75 µm  9,6 m2/l  
125 µm  5,8 m2/l  
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Okres przed nałożeniem kolejnej 
warstwy w przypadku grubości 
suchej powłoki do 125 µm  

      

Następna 
warstwa  

Czas do 
nałożenia 
kolejnej 
powłoki  

10°C  20°C  30°C  

ten sam produkt  Minimum  9 godzin  6 
godzin  

4 
godziny  

  Maksimum  1 
miesiąc  

21 dni  14 dni  

Poliuretanowa 
warstwa 
nawierzchniowa  

Minimum  30 
godzin  

18 
godzin  

10 
godzin  

  Maksimum  21 dni  14 dni  7 dni  

Uwagi:  
- Powierzchnia musi być sucha i pozbawiona zanieczyszczeń.  

- W przypadku nakładania kolejnej warstwy po upływie maksymalnego okresu do nałożenia kolejnej warstwy, należy 

dostatecznie zmatowić powierzchnię przed nałożeniem powłoki.   

   

Czas utwardzania w przypadku grubości 
suchej powłoki do 125 µm  

    

Temperatura podłoża  Suchość użytkowa  Odporność na lekkie 
uderzenia/ścieranie  

Pełne utwardzenie  

10°C  9 godzin  16 godzin  12 dni  
20°C  6 godzin  12 godzin  7 dni  
30°C  4 godziny  8 godzin  4 dni  

Uwaga: Należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i utwardzania.   

  

Okres przydatności po sporządzeniu (przy lepkości 
odpowiadającej wartości zastosowania)  
Temperatura wymieszanego 
produktu  

Okres przydatności po 
sporządzeniu  

10°C  5 godzin  
20°C  3 godziny  
30°C  2 godziny  
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA  

• Nieprawidłowe użytkowanie i postępowanie z produktem zagraża zdrowiu i może powodować pożar lub wybuch, dlatego 

należy przestrzegać zasad dotyczących przechowywania, postępowania, użytkowania i czasów schnięcia podanych w karcie 

produktu, instrukcji oraz w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.  

DOSTĘPNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE  

Celem firmy PPG Protective and Marine Coatings jest dos 

tarczanie wyrobów zawsze tej samej jakości na całym świecie. Jednakże czasem konieczne są niewielkie modyfikacje produktu 

w celu zachowania zgodności z przepisami miejscowymi lub krajowymi. W takich sytuacjach wydaje się osobne karty 

produktów.  

 

DODATKI  
•  TABELE PRZELICZENIOWE  KARTA PRODUKTU  1410  
•  OBJAŚNIENIA DO KARTY PRODUKTU  KARTA PRODUKTU  1411  
 

 

GWARANCJA  
Firma PPG (i) potwierdza swoje prawo do produktu oraz gwarantuje, że (ii) że jakość produktu jest zgodna ze specyfikacją PPG wyrobu obowiązującą w czasie jego produkcji, oraz że (iii) dostarczany produkt nie jest objęty żadnymi 

roszczeniami osób trzecich dotyczącymi naruszenie patentu USA obejmującego taki produkt. SĄ TO JEDYNE GWARANCJE UDZIELANE PRZEZ FIRMĘ PPG, A JAKIEKOLWIEK POZOSTAŁE GWARANCJE WYRAŹNE LUB  
DOMNIEMANE, WYNIKAJĄCE ZE STATUTU LUB Z INNYCH PRZEPISÓW, Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB HANDLU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEKOLWIEK INNE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO  
OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA SĄ WYŁĄCZONE PRZEZ PPG. Wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji Kupujący musi zgłosić firmie PPG na piśmie w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni od wykrycia wady przez 

Kupującego, ale w żadnym wypadku nie później niż po upływie określonego okresu trwałości produktu, lub jednego roku od daty dostarczenia produktu do Kupującego, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej. Brak 

powiadomienia PPG o takiej niezgodności w sposób określony w niniejszym dokumencie przez Kupującego powoduje pozbawienie Kupującego możliwości uzyskania zwrotu w ramach niniejszej gwar
ancji.  

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA PPG NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII UZYSKIWANIA ODSZKODOWANIA (ZARÓWNO NA PODSTAWIE JAKIEGOKOLWIEK  
ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB SZKODY) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z, WYNIKAJĄCE Z, LUB  
WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WYROBU. Informacje zawarte w tej karcie mają charakter wyłącznie orientacyjny i bazują na wynikach badań laboratoryjnych, uznanych przez firmę PPG za wiarygodne. Firma PPG zastrzega 

sobie prawo do wprowadzania zmian w treści tego dokumentu wynikających z praktycznego doświadczenia i nieustannego doskonalenia swoich wyrobów. Wszelkie zalecenia lub sugestie dotyczące użytkowania wyrobów firmy 

PPG, zawarte w dokumentach technicznych albo udzielone w odpowiedzi na konkretne pytanie i inne bazują na danych uznawanych przez firmę PPG za wiarygodne. Informacje o produktach i inne powiązane informacje są 

przeznaczone dla użytkowników o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach; obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania i uznaje się, że Kupujący dokonuje oceny wyłącznie według 

swojego uznania i na swoje ryzyko. Firma PPG nie ma wpływu na jakość ani stan podłoża ani na wiele innych czynników mających wpływ na korzystanie i aplikację wyrobu. Dlatego PPG nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

wynikającej z utraty, urazów lub szkód wynikających z takiego użytkowania lub z treści tych informacji (o ile pisemna umowa nie stanowi inaczej). Zmiany w środowisku aplikacji, zmiany w procedurach stosowania lub wynikające z 

ekstrapolacji danych mogą powodować niezadowalające wyniki. Ten dokument zastępuje wszystkie poprzednie wersje i obowiązkiem Kupującego jest upewnić się, że posiadane przez niego informacje są aktualne przed użyciem 

produktu. Aktualne wersje kart wszystkich produktów PPG Protective & Marine Coatings znajdują się pod adresem www.ppgpmc.com. Wersja karty w języku angielskim jest nadrzędna w stosunku do wersji przetłumaczonej na 

jakikolwiek inny język. Logo PPG, „Bringing innovation to the surface.” i wszystkie pozostałe znaki handlowe zawarte w tej karcie są własnością firm należących do grupy PPG.  

http://www.ppgpmc.com/
http://www.ppgpmc.com/
http://www.ppgpmc.com/

