




  

 

 

 

 

 

Toodame 

Epokate OÜ on 2005. aastal Eesti erakapitalil loodud tootmisettevõte.  

Ettevõtte peamiseks tegevusvaldkonnaks on epoksüvaik põrandakatete ehituseks mõeldud kahekomponendilis-

te, lahusteid mittesisaldavate epoksüvaiksüsteemide tootmine ja müük.  

Eriline koht epoksüvaik-süsteemide kasutuseks on põrandad.  

Tänu  oma monoliitsusele aluspõrandaga, kulumis- ja kemikaalikindlusele ning pealispinna omadustele (hügieeni-

lisus, libisemiskindlus, dekoratiivsus, antistaatilisus, puhastatavus jne.) on epoksüvaik põrandakatted tootmispin-

dadel ning laoruumides enim kasutatavad põrandakatted. Meie käest saate tänapäevaseid ja kõikidele nõuetele 

vastavaid põrandakattematerjale, vaikkatete ehitamiseks vajaminevaid lisamaterjale ja abivahendeid. Samuti 

pakume igakülgset oskusteavet põrandakatete ehitamiseks. 

Muutume 

Tootmise tänapäevastamisel oleme soetanud ja peatselt juurde soetamas mitmeid automaatseid tootmissead-

meid toodetavate materjalide paremaks segamiseks, täpsemaks doseerimiseks ja pakendamiseks. Samuti on meil 

olemas epoksüvaikude tootmiseks vajalik, kõikidele nõuetele vastav tootmis- laohoone ja tootmislabor Tartu 

lähedal, Vahi Tööstuspargis.  

Klientide paremaks ja kiiremaks teenindamiseks avasime 2013 aastal, Epokate Trading OÜ nime all, müügiosa-

konna ja vahelao Tallinnas.  

Inimesed 

Meil töötavad inimesed, kellel on epoksüvaik põrandakatete ehitamise kogemus alates 1993 aastast.  

Võite olla kindlad, et meie abiga leiate oma põrandakatete probleemidele parima ja sobivaima lahenduse. 

 

Head tulevased koostööpartnerid. Soovime Teile pakkuda vastupidavaid ning kvaliteetseid tooteid ja stressivaba 

teenust! 

 

Meeldivate kohtumisteni! 
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EPOKATE KRUNT 

Art.-No. 09-S05 

Kahekomponendiline lahusteid ja nonüülfenooli mittesisaldav epoksüvaiksüsteem betoonpindade kruntimi-

seks, täitesegude ja tasandussegude valmistamiseks. 

Omadused 

EPOKATE KRUNT on kahekomponendiline lahusteid ja nonüülfenooli mittesisaldav läbipaistev madala viskoos-

susega epoksüvaiksüsteem. Materjal on väga hea betooni imbumise võimega. Reageerinud olekus on vaiksüs-

teem suure tugevusega, vee- ja soolakindel ning kindel mitmete kemikaalide mõjule s.h. lahjendatud happed ja 

-alused, õlid ja kütused. EPOKATE KRUNT on UV-kiirguse käes kolletuv. 

Kasutuskohad 

EPOKATE KRUNTi on sobilik kasutada: 

• betoonpõrandate kruntimiseks enne katmist epoksüvaik põrandakatte süsteemidega; 

• isenivelleeruvate tasandussegude valmistamiseks ebatasaste betoonaluspindade tasandamisel; 

• täitesegude sideaineks, millega tasandada ja täita betoonaluspinna suuremaid ebatasasusi. 

Tehnilised andmed 

Baasaine: kahekomponendiline epoksüvaik (A/F) 

Värvus: läbipaistev, kergelt kollakas 

Viskoossus (+23° C): ca 240 mPa· s (± 80) 

Tihedus (+23°C): 1.09 g/sm³ 

Nakketugevus: >B1.5 standardi EVS-EN ISO 13892-8:2002 järgi 

Segamissuhe (vaik : kinniti): 100 : 48 kaaluosades 

Töötlemisaeg (+23° C): 30 - 40 min 

Miinimum reaktsioonitemperatuur:  +8° C 

Üle töödeldav (+23° C): 8 tundi kuni maksimaalselt 24 tundi 

Lõplikult reageerinud (+23° C): 7 päeva 

Tõmbetugevus: ületab mitmekordselt betooni tõmbetugevust 

Puhastamine: töövahendid puhastada koheselt sobiva epoksüvaik lahustiga. 

Pakend: 20 kg 

Säilitamine: 18 kuud kui säilitatakse avamata originaalpakendis, kuivas ja tem-

peratuuril +12 …+30°C. Jälgida maapinna ja põhjavee mittereos-

tamise regulatsioone. 

Märkus: 

Külmade temperatuuride korral on võimalik materjali kristalliseerumine ja muutumine läbipaistmatuks rasva 

meenutavaks massiks. Sellise materjali kasutamine on võimalik kahe tunni jooksul pärast materjali ülessulata-

mist 50…60°C veevannis. 
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Nõuded kaetavale aluspinnale 

Betoonpinnad peavad olema: 

• kuivad, kõvad ja kandvad. Betooni pinnalt peab olema eemaldatud nn tsemendipiim; 

• puhastatud tolmust, lahtistest osakestest, õlist ning rasvast; 

• kaitstud altpoolt betoonpinda imbuva või tõusva niiskuse eest; 

• tugevusega min C20/25; 

• vanusega min 28 päeva; 

• tõmbetugevusega ≥ 1.5 N/mm²; 

• niiskussisaldusega alla 4% . 

Soovitatavad pinna töötlemise viisid on liiva- või kuulprits puhastus, teemantlihvimine või freesimine. 

Materjali ettevalmistus 

Komponent A (vaik) ja komponent B (kinniti) on pakendis doseeritud sobivas segamissuhtes. Jälgida, et kinniti 

saaks jäägitult oma mahutist vaigu mahutisse välja valatud. Kokku valatud vaigusüsteemi segada ca 2 min sobi-

va mikseriga ca 300 p/min ja teha seda nii anuma põhjast kui servadest. Jälgida, et kinniti oleks täielikult vaigu-

komponendiga segunenud. Segamise ajal peab materjali segamistemperatuur olema min +12° C. Pärast sega-

mist on soovitatav kokkusegatud materjal veelkord ümber valada suuremasse nõusse ning jätkata segamist ca 

1 min jooksul. Valmis segatud materjalile lisatavad liivad jm täiteained peavad olema kuivad ja temperatuuriga 

min +12° C.  

Paigaldusmeetodid ja kulunormid 

1. Krunt  

Betoonpõranda kruntimiseks segada kokku EPOKATE KRUNT’i vaik ja kinniti. Kokkusegatud kruntmaterjal vala-

da ühtlase kihina betooni pinnale ja üle rullides täita aluspinna poorid. Värskele, veel kivinemata krundikihile 

puistata nn nakkepuiste (kuiv kvartsliiv, tera suurus 0.1-0.3 mm, 0.4-0.8 mm või 1-1,8 mm) sõltuvalt ehitatava 

vaikkatte ülesehitusest. Nakkepuiste lahtised, krundikihisse mitte kinnitunud liivaterad tuleb enne järgmise kihi 

paigaldamist täielikult eemaldada. Kulunormid betoonpinna kruntimise kohta on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kulunormid (m²):  

EPOKATE KRUNT  300…500 g/m²  

Nakkepuiste kvartsliiv  

(tera ø 0.1-0.3 / 0.4-0.8 mm)  
ca 1,0 kg/m² 

Krundi kulu betoonpinna kruntimisel sõltub oluliselt betooni kvaliteedist. Mida poorsem ja ebatasasem on 

betoonpõrand, seda rohkem kulub kruntmaterjali. 

2. Isenivelleeruv tasandussegu  

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’iga ja teostada nn nakkepuiste (vt punkt 1). Krundikihi kivinemise 

järgselt segada isenivelleeruva tasandussegu valmistamiseks kokku EPOKATE KRUNT’i vaik ja kinniti ning lisada 
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kvartsliiv vastavalt alltoodud segamissuhetele. Vertikaalsetele või tugevalt kaldu pindadele on vajalik segusse 

segada tiksotroopset ainet (nt Sylothix) 2-5% kaaluosas sõltuvalt kalde suurusest. 

Tasandussegu segamissuhe:  

EPOKATE KRUNT 1,0 kg 

Kvartsliiv (tera ø 0,1-0,3 mm) 0,3…0,6 kg 

Isenivelleeruv tasandussegu kanda hammaslabidaga kõvenenud krundikihile. Libisemiskindla pinnastruktuuri 

saamiseks puistata tasandussegusse nn kareduspuiste  (kuiv kvartsliiv). Kulunormid 1 mm kihipaksuse kohta on 

toodud alljärgnevas tabelis. 

Kulunormid (m²):  

EPOKATE KRUNT  800 g/m²/mm 

Kvartsliiv (tera ø 0,1-0,3 mm) 240…480 g/m²/mm 

Kareduspuiste (vajadusel) 

(tera ø 0,4-0,8 / 0,8-1,2 mm) 
ca 2,5…3,5  kg/m²  

3. Täitesegud 

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’iga ja teostada nn nakkepuiste (vt punkt 1). Krundikihi kivinemise 

järgselt segada täitesegu valmistamiseks kokku EPOKATE KRUNT’i vaik ja kinniti. Kvartsliiv valada soovitatavalt 

nn horisontaalmikserisse, mille töötamise käigus lisada eelnevalt homogeenseks segatud  vaigusüsteem (kok-

kusegatud vaik ja kinniti) vastavalt alltoodud segamissuhetele. Jälgida, et täitematerjal ja sideaine seguneksid 

täielikult. 

Täitesegu segamissuhe:  

EPOKATE KRUNT 1.0 kg 

Kvartsliiv (tera ø 0,3–1,5 mm) 8…12 kg 

Täitesegu kanda krundikihile kihipaksusega min 3 mm, tasandada ning koheselt tihendada paigalduskellu või 

hõõrdemehhanismide abiga. Kulunormid 1 mm kihipaksuse kohta on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kulunormid (m²):  

EPOKATE KRUNT 200 g/m²/mm 

Kvartsliiv (tera ø 0,3–1,5 / 0,3-3,0 mm) 2 kg/ m²/mm 

4. Pahteldusmass 

Pahteldusmassiga saab sulgeda väiksemad praod ja augud betoonis, samuti kanda kruntmaterjali vertikaalsete-

le pindadele. Pahteldusmassi valmistamiseks segada kokku EPOKATE KRUNT’i vaik ja kinniti, lisada tiksotroopne 

lisand (nt Sylothix) vastavalt alltoodud segamissuhetele. Jälgida, et täitematerjal ja sideaine seguneksid täieli-

kult. 

Pahteldusmassi segamissuhe:  

EPOKATE KRUNT 1.0 kg 

Tiksotroopne aine 20-50 g 
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Ohutusnõuded 

EPOKATE KRUNT on epoksüvaiksüsteem, millele ei ole lisatud lahusteid. Kuna materjal on epoksüvaigu baasil, 

siis võib vedelas olekus materjali kokkupuude nahaga tekitada ärritust ja isegi ülitundlikkust (allergiat). Seetõttu 

on vajalik töötamise ajal kanda kaitseriietust. Kokku reageerinud (kõvenenud) materjal on täiesti ohutu. Kom-

ponent B (kinniti) on söövitav. Käitlemisel ja materjaliga töötamisel järgida Materjali Ohutuskaardis kirjeldatud 

ohutusnõudeid. Järgima peab ka kõiki kehtivaid  tervise- ja keskkonnakaitse nõudeid ning vastavasisulisi juhen-

deid. Materjali jäägid tuleb töödelda vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele (epoksüvaigud). 

Märkused: 

• Materjali-, keskkonna- ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 12 °C. Samuti tuleb jälgida, et 

materjali ja aluspinna temperatuur on vähemalt 3 °C üle kastepunkti temperatuuri. Suhteline õhuniis-

kus ei tohi olla üle 80%. 

• Kahe erineva kihi vahelist naket vähendab nende kihtide vahele jääv tolm ja niiskus.  

• Kui kahe kihi ehitamise vahel tekivad pikemad pausid kui 48 tundi, tuleb aluspind uuesti töödelda nak-

kekindlaks (karestada) ja hoolikalt puhastada ning seejärel teostada uus poore sulgev krundikiht. Ko-

hene uute kihtide pealeehitamine ei ole piisav.  

• Pärast värske kihi ehitust tuleb seda kaitsta ca 8 tunni jooksul pealevalguva vee ja märgumise eest. 

Niiskumine kivinemise faasis avaldub valgenenud pigmendilaikudena ja kõvenemata kihina. 

• Kõrgemad temperatuurid lühendavad töötlemisaega ja kiirendavad kõvenemisprotsessi, samuti mada-

lamad temperatuurid pikendavad töötlemise ja kõvenemise aega. 

• Madalamatel temperatuuridel tuleb arvestada suurema materjalikuluga.  

• EPOKATE KRUNT kolletub UV-kiirguse käes ja karboniseerub (muutub pealispinnalt tuhmjasvalgeks) 

pideva niiskuskoormuse käes. Materjali tugevust ja püsivust see ei mõjuta, küll aga esteetilist väljanä-

gemist ja puhastatavust. Seetõttu on alati soovitav EPOKATE KRUNT katta lõppkatteks ettenähtud 

vaikkatte-süsteemidega. 

• EPOKATE KRUNT temperatuurikindlus on ca 65 °C. 

• Teistsugused töötlemise ja materjali kasutamise võtted tuleb kooskõlastada Epokate OÜ tehnilise osa-

konnaga. 

• Epokate OÜ ei võta endale vastutust materjali väärtarvitusest tekkivate tagajärgede eest, kuna müü-

dud materjali kasutamine ja säilitamine ostja poolt ei ole meie kontrollitav. 
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EPOKATE SL 

Art.-No. 11-S10 

Laia kasutusalaga pigmenteerutud kahekomponendiline lahusteid mittesisaldav epoksüvaiksüsteem põran-

dakatete ehitamiseks. 

Omadused 

EPOKATE SL on pigmenteeritud, isetasanduv, suuri mehaanilisi ja keemilisi koormusi taluv, kahekomponendili-

ne epoksüvaik põrandakattematerjal. Ta on hästi paigaldatav püstiasendis ja väga heade tasanduvate omadus-

tega. Kõvenenult on põranda kattekiht läikiva pinna ja väga suure kulumiskindlusega ning hästi puhastatav. 

Standardtoonid tellimiseks RAL kaardi alusel on: 1002, 7001, 7023, 7032, 7035, 7038 ja 7040. Eritoonid saab 

valmistada eritellimusena minimaalselt 300 kg. 

Kasutuskohad 

EPOKATE SL’i on sobilik kasutada:  

• tootmis- ja laopindadel, töökodades, garaažides, hallides ja koridorides; 

• põllumajandusehitistes, toiduainetööstustes ja lautades söödakäikude põrandakattena. 

Tehnilised andmed 

Baasaine: kahekomponentne epoksüvaik (A/F) 

Värvus: värvitu 

Viskoossus (+23° C): ca 1600 mPa· s (± 80) 

Tihedus (+23°C): 1.55 g/sm³ 

Pinna kõvadus (Shore D): SH70 standardi EN 13892-6 järgi 

Survetugevus: C35 standardi EN 13892-2 järgi 

Paindetugevus: F10 standardi EN ISO178 järgi 

Kulumiskindlus: AR2 standardi EN 13892-4 järgi 

Nakketugevus: >B1.5 standardi EVS-EN ISO 13892-8:2002 järgi  

Löögikindlus: IR13 standardi EN ISO 6272 järgi 

Segamissuhe (vaik : kinniti): 100 : 17 kaaluosades 

Töötlemisaeg (+23° C): 25 min 

Miinimum reaktsioonitempertuur:  +10 °C 

Üle töödeldav (+23° C): 8 tundi kuni maksimaalselt 12 tundi 

Lõplikult reageerinud (+23° C): 7 päeva 

Tõmbetugevus: ületab mitmekordselt betooni tõmbetugevust 

Puhastamine: töövahendid puhastada koheselt sobiva epoksüvaik lahustiga. 

Pakend: 12.5 kg või 25 kg  

Säilitamine: 18 kuud kui säilitatakse avamata originaalpakendis, kuivas ja tem-

peratuuril +12 …+30 °C. Jälgida maapinna ja põhjavee mittereos-

tamise regulatsioone. 

Märkus: 

Külmade temperatuuride korral on võimalik materjali kristalliseerumine ja muutumine rasva meenutavaks 

massiks. Sellise materjali kasutamine on võimalik kahe tunni jooksul pärast materjali ülessulatamist 50…60° C 

veevannis. 
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Nõuded kaetavale aluspinnale 

Betoonpinnad peavad olema: 

• kuivad, kõvad ja kandvad. Betooni pinnalt peab olema eemaldatud nn tsemendipiim; 

• puhastatud tolmust, lahtistest osakestest, õlist ning rasvast; 

• kaitstud altpoolt betoonpinda imbuva või tõusva niiskuse eest; 

• tugevusega min C20/25; 

• vanusega min 28 päeva; 

• tõmbetugevusega ≥ 1.5 N/mm²; 

• niiskussisaldusega alla 4% . 

Soovitatavad pinna töötlemise viisid on liiva- või kuulprits puhastus, teemantlihvimine või freesimine. 

Materjali ettevalmistus 

Komponent A (vaik) ja komponent B (kinniti) on pakendis doseeritud sobivas segamissuhtes. Jälgida, et kinniti 

saaks jäägitult oma mahutist vaigu mahutisse välja valatud. Kokkuvalatud vaigusüsteemi segada ca 2 min sobi-

va mikseriga ca 300 p/min ja teha seda nii anuma põhjast kui servadest. Jälgida, et kinniti oleks täielikult vaigu-

komponendiga segunenud. Segamise ajal peab materjali segamistemperatuur olema min +12° C. Pärast sega-

mist on soovitatav kokkusegatud materjal veelkord ümber valada suuremasse nõusse ning jätkata segamist ca 

1 min jooksul. Valmis segatud materjalile lisatavad liivad jm täiteained peavad olema kuivad ja temperatuuriga 

min +12° C.  

Paigaldusmeetodid ja kulunormid 

1. Isetasanduv masskate – EPOSYST SL  

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’iga ja teostada nn nakkepuiste (vt EPOKATE KRUNT tootekirjeldus). 

Krundikihi kivinemise järgselt segada kokku EPOKATE SL’i vaik ja -kinniti ning soovi korral lisada kvartsliiv vasta-

valt alltoodud segamissuhetele. Vertikaalsetele või tugevalt kaldu pindadele on vajalik segusse segada 

tiksotroopset ainet (nt Sylothix) 2-5% kaaluosas sõltuvalt kalde suurusest. 

Isetasanduva masskatte segamissuhe:  

EPOKATE SL 25 kg 

Kvartsliiv (tera ø 0,1-0,3 mm) 0 … 12,5 kg 

Kanda isetasanduv masskate kihipaksust tagava raakli või hammaskelluga ühtlase kihina põrandale. Õhutada 

30-50 min pärast massi mahakandmist ogarulliga. Kulunormid 1 mm kihipaksuse kohta on toodud alljärgnevas 

tabelis. 

Kulunormid (m²/ 1 mm):  

EPOKATE SL  1,3…1,5 kg/m²/mm 

Kvartsliiv (tera ø 0,1-0,3 mm) 0…0,75 kg/m² 



Tootekirjeldus EPOKATE SL  3 / 4 

Epokate OÜ | www.epokate.ee | +372 508 3751 | info@epokate.ee| Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald, Tartumaa 60534 

Ohutusnõuded 

EPOKATE SL on epoksüvaiksüsteem, millele ei ole lisatud lahusteid. Kuna materjal on epoksüvaigu baasil, siis 

võib vedelas olekus materjali kokkupuude nahaga tekitada ärritust ja isegi ülitundlikkust (allergiat). Seetõttu on 

vajalik töötamise ajal kanda kaitseriietust. Kokku reageerinud (kõvenenud) materjal on täiesti ohutu. Kompo-

nent B (kinniti) on söövitav. Käitlemisel ja materjaliga töötamisel järgida Materjali Ohutuskaardis kirjeldatud 

ohutusnõudeid. Järgima peab ka kõiki kehtivaid  tervise- ja keskkonnakaitse nõudeid ning vastavasisulisi juhen-

deid. Materjali jäägid tuleb töödelda vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele (epoksüvaigud). 

Märkused: 

• Materjali-, keskkonna- ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 12 °C. Samuti tuleb jälgida, et 

materjali ja aluspinna temperatuur on vähemalt 3 °C üle kastepunkti temperatuuri. Suhteline õhuniis-

kus ei tohi olla üle 80%. 

• Kahe erineva kihi vahelist naket vähendab nende kihtide vahele jääv tolm ja niiskus.  

• Standardtoonid tellimiseks on RAL kaardi alusel: 1002, 7001, 7023, 7032, 7035, 7038 ja 7040. Eritoonid 

saab valmistada eritellimusena minimaalselt 300 kg. 

• Nõrgalt katvad värvitoonid, nagu nt kollane, punane või oranž, mõjuvad kogemuste järgi läbipaistvalt. 

• Mehaaniline hõõrdekoormus tekitab kulumisjälgi ja kulumist. Seda tuleb soovitud kasutusaja juures 

arvestada. EPOKATE SL’i saab kasutada kihipaksusega minimaalselt 1 mm. 

• Kokkukuuluvate pindade puhul kasutage sama partiinumbriga toodet, kuna võib esineda väikesi värvi-, 

läike- ja struktuurierinevusi. Pinnal tehtavad värviparandused ja olemasolevate pindade töötlemine 

tekitab nähtavaid värvitooni ja struktuuri üleminekud.  

• EPOKATE SL värvitoonid ei ole UV-kiirguses ja ilmastikumõjutuste juures stabiilsed ning võivad kolletu-

da. Materjali tugevust ja püsivust see ei mõjuta. Kolletumise vältimise vajadusel tuleks EPOKATE SL 

katta lõppkatteks ettenähtud UV kindlate vaikkattesüsteemidega.  

• Kui kahe kihi ehitamise vahel tekivad pikemad pausid kui 48 tundi, tuleb aluspind uuesti töödelda nak-

kekindlaks (karestada) ja hoolikalt puhastada ning seejärel teostada uus poore sulgev krundikiht. Ei ole 

piisav kohene uute kihtide pealeehitamine.  

• Pärast värske kihi ehitust tuleb seda kaitsta ca 8 tunni jooksul pealevalguva vee ja märgumise eest. 

Niiskumine kivinemise faasis avaldub valgenenud pigmendilaikudena ja kõvenemata kihina. 

• Kõrgemad temperatuurid lühendavad töötlemisaega ja kiirendavad kõvenemisprotsessi. Madalamad 

temperatuurid pikendavad töötlemise ja kõvenemise aega. Madalamatel temperatuuridel on suurem 

materjalikulu.  

• EPOKATE SL temperatuurikindlus on ca 65 °C. 

• Teistsugused töötlemise ja materjali kasutamise võtted tuleb kooskõlastada Epokate OÜ tehnilise osa-

konnaga. 

• Epokate OÜ ei võta endale vastutust materjali väärtarvitusest tekkivate tagajärgede eest, kuna müü-

dud materjali kasutamine ja säilitamine ostja poolt ei ole meie kontrollitav. 
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EPOKATE HM  

Art.-No. 05-S02-150 

Kahekomponendiline lahusteid ja nonüülfenooli mittesisaldav epoksüvaiksüsteem, mis on spetsiaalselt välja 

töötatud tööstuslike hõõrdemasskatete ja dekoratiivsete kivipõrandkatete valmistamiseks.  

Omadused 

EPOKATE HM on kahekomponendiline lahusteid ja nonüülfenooli mittesisaldav värvitu madala viskoossusega 

epoksüvaiksüsteem. Materjalil on suures mahus värviliivade ja –kruusadega täidetult väga head libisemisoma-

dused käsikelluga ja lihvimismasinaga töötlemisel.  

Kasutuskohad 

EPOKATE HMi on sobilik kasutada sideaineks: 

• värviliivadega valmistatavate libisemiskindlate tööstuslike nn hõõrdemass põrandakate (EPOSYST HM) 

ehitamiseks toiduainetööstustes, suurköökides, garaažides jm.; 

• värvi- ning naturaalkruusadega valmistatavate dekoratiivsete nn kivipõrandkatete (EPOSYST KP) ehi-

tamiseks müügisaalides, koridorides, treppidel jm.;  

Tehnilised andmed 

Baasaine: kahekomponentne epoksüvaik (A/F) 

Värvus: värvitu 

Viskoossus (+23° C): ca 280 mPa· s (± 80) 

Tihedus (+23°C): 1.09 g/sm³ 

Nakketugevus: >B1.5 standardi EVS-EN ISO 13892-8:2002 järgi 

Segamissuhe (vaik : kinniti): 100 : 48 kaaluosades 

Töötlemisaeg (+23° C): 30-40 min 

Miinimum reaktsioonitempertuur:  +10° C 

Üle töödeldav (+23° C): 16 tundi kuni maksimaalselt 24 tundi 

Lõplikult reageerinud (+23° C): 7 päeva 

Tõmbetugevus: ületab betooni tõmbetugevust 

Puhastamine: töövahendid puhastada koheselt sobiva epoksüvaik lahustiga. 

Pakend: 12 kg 

Säilitamine: 18 kuud kui säilitatakse avamata originaalpakendis, kuivas ja 

temperatuuril +12 …+30°C. Jälgida maapinna ja põhjavee mitte-

reostamise regulatsioone. 

Märkus: 

Külmade temperatuuride korral on võimalik materjali kristalliseerumine ja muutumine läbipaistmatuks rasva 

meenutavaks massiks. Sellise materjali kasutamine on võimalik kahe tunni jooksul pärast materjali ülessulata-

mist 50…60° C veevannis.  
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Nõuded kaetavale aluspinnale 

Betoonpinnad peavad olema: 

• kuivad, kõvad ja kandvad. Betooni pinnalt peab olema eemaldatud nn tsemendipiim; 

• puhastatud tolmust, lahtistest osakestest, õlist ning rasvast; 

• kaitstud altpoolt betoonpinda imbuva või tõusva niiskuse eest; 

• tugevusega min C20/25; 

• vanusega min 28 päeva; 

• tõmbetugevusega ≥ 1.5 N/mm²; 

• niiskussisaldusega alla 4% . 

Soovitatavad pinna töötlemise viisid on liiva- või kuulprits puhastus, teemantlihvimine või freesimine. 

Materjali ettevalmistus 

Komponent A (vaik) ja komponent B (kinniti) on pakendis doseeritud sobivas segamissuhtes. Jälgida, et kinniti 

saaks jäägitult oma mahutist vaigu mahutisse välja valatud. Kokkuvalatud vaigusüsteemi segada ca 2 min sobi-

va mikseriga ca 300 p/min ja teha seda nii anuma põhjast kui servadest. Jälgida, et kinniti oleks täielikult vaigu-

komponendiga segunenud. Segamise ajal peab materjali segamistemperatuur olema min +12° C. Pärast sega-

mist on soovitatav kokkusegatud materjal veelkord ümber valada suuremasse nõusse ning jätkata segamist ca 

1 min jooksul. Valmis segatud materjalile lisatavad liivad jm täiteained peavad olema kuivad ja temperatuuriga 

min +12° C.  

Paigaldusmeetodid ja kulunormid 

1. Hõõrdemass – EPOSYST HM  

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’iga ja teostada nn nakkepuiste (vt EPOKATE KRUNT tootekirjeldus). 

Krundikihi kivinemise järgselt segada kokku EPOKATE HM’i vaik ja -kinniti. Kvartsliiv valada soovitatavalt nn 

horisontaalmikserisse, mille töötamise käigus lisada eelnevalt homogeenseks segatud vaigusüsteem (kokkuse-

gatud vaik ja kinniti) vastavalt alltoodud segamissuhetele. Jälgida, et täitematerjal ja sideaine seguneksid täieli-

kult. Hõõrdemassides on sobilik kasutada järgmiste terasuurustega värviliivasid: ø 0,4-0,8 mm, 0,8-1,2 mm või  

1,0-1,8 mm. 

Hõõrdemassi segamissuhe:  

EPOKATE HM   12 kg  

Kvartsliiv   100 kg  

Hõõrdemassi segu kanda põrandale segupaigalduskastiga või kihipaksust tagava raakliga. Mahakantud hõõr-

demass tihendada ja siluda käsikellu või spetsiaalse pöörleva tihendusmasinaga (nt. Scanmaskin). Kulunormid 1 

mm kihipaksuse kohta on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kulunormid (m²/mm):  

EPOKATE HM  215 g/m²/mm 

Värviliiv  1,8 kg/m²/mm 
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Hõõrdemassi kihi kivistumise järgselt teostada põranda immutus või lakkimine selleks ettenähtud epoksüvaik 

lakiga.  

2. Dekoratiivne kivipõrandkate – EPOSYST KP  

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’iga ja teostada nn nakkepuiste (vt EPOKATE KRUNT tootekirjeldus). 

Nakkepuisteks kasutada naturaalset või hilisema kattega samas värvitoonis kvartsliiva terasuurusega 1.0-1.8 

mm. Pärast krundikihi kivinemist eemaldada lahtine nakkepuiste. Dekoratiivse kivipõrandkatte massi valmista-

miseks segada kokku EPOKATE HM’i vaik ja -kinniti. Värvikruus valada soovitatavalt nn horisontaalmikserisse, 

mille töötamise käigus lisada eelnevalt homogeenseks segatud vaigusüsteem (kokkusegatud vaik ja kinniti) 

vastavalt alltoodud segamissuhetele. Jälgida, et täitematerjal ja sideaine seguneksid täielikult. 

Kivipõrandkatetes on sobilik kasutada järgmiste terasuurustega naturaal- või värvikruusasid: 2-4 mm, või 4-6 

mm. 

Kivipõrandkatte segamissuhe:  

EPOKATE HM   12 kg  

Kvartsliiv (tera ø 2-3 või 4-6 mm)  100 kg 

Kivipõrandakatte segu kanda põrandale segupaigalduskastiga või kihipaksust tagava raakliga. Mahakantud 

hõõrdemass tihendada ja siluda käsikellu või spetsiaalse pöörleva tihendusmasinaga (nt. Scanmaskin). Kulu-

normid 1 mm kihipaksuse kohta on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kivipõrandkatte kivistumise järgselt teostada põranda immutus või lakkimine selleks ettenähtud epoksüvaik 

lakiga.  

Kulunormid (m²/mm):  

EPOKATE HM   215 g 

Kvartsliiv (tera ø 2-3 või 4-6 mm)  1,8 kg 

Kasutades Natural- või värvikruusa terasuurusega ø 2-4 mm, peab arvestama põrandakatte kihipaksusega mi-

nimaalselt 6-8 mm, samas kui kasutatakse terasuurusi ø 4-6 mm, saab ehitada põrandakatteid kihipaksusega 

minimaalselt 10-12 mm. 
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Ohutusnõuded 

EPOKATE HM on epoksüvaiksüsteem, millele ei ole lisatud lahusteid. Kuna materjal on epoksüvaigu baasil, siis 

võib vedelas olekus materjali kokkupuude nahaga tekitada ärritust ja isegi ülitundlikkust (allergiat). Seetõttu on 

vajalik töötamise ajal kanda kaitseriietust. Kokku reageerinud (kõvenenud) materjal on täiesti ohutu. Kompo-

nent B (kinniti) on söövitav. Käitlemisel ja materjaliga töötamisel järgida Materjali Ohutuskaardis kirjeldatud 

ohutusnõudeid. Järgima peab ka kõiki kehtivaid  tervise- ja keskkonnakaitse nõudeid ning vastavasisulisi juhen-

deid. Materjali jäägid tuleb töödelda vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele (epoksüvaigud). 

Märkused: 

• Materjali-, keskkonna- ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 12 °C. Samuti tuleb jälgida, et 

materjali ja aluspinna temperatuur on vähemalt 3 °C üle kastepunkti temperatuuri. Suhteline õhuniis-

kus ei tohi olla üle 80%. 

• Kahe erineva kihi vahelist naket vähendab nende kihtide vahele jääv tolm ja niiskus.  

• Kui kahe kihi ehitamise vahel tekivad pikemad pausid kui 48 tundi, tuleb aluspind uuesti töödelda nak-

kekindlaks (karestada) ja hoolikalt puhastada ning seejärel teostada uus poore sulgev krundikiht. Ko-

hene uute kihtide pealeehitamine ei ole piisav.  

• Pärast värske kihi ehitust tuleb seda kaitsta ca 8 tunni jooksul pealevalguva vee ja märgumise eest. 

Niiskumine kivinemise faasis avaldub valgenenud pigmendilaikudena ja kõvenemata kihina. 

• Kõrgemad temperatuurid lühendavad töötlemisaega ja kiirendavad kõvenemisprotsessi, samuti mada-

lamad temperatuurid pikendavad töötlemise ja kõvenemise aega. 

• Madalamatel temperatuuridel on suurem materjalikulu.  

• EPOKATE HM kolletub UV kiirguse käes ja karboniseerub (muutub pealispinnalt tuhmjasvalgeks) pide-

va niiskuskoormuse käes. Materjali tugevust ja püsivust see ei mõjuta, küll aga esteetilist väljanäge-

mist ja puhastatavust. Seetõttu on alati soovitav EPOKATE HM katta lõppkatteks ettenähtud vaikkatte-

süsteemiga (lakiga), näiteks EPOKATE LAKK, EPOKATE LAKK-3 või EPOKATE CHEM. 

• EPOKATE HM temperatuurikindlus on ca 65 °C. 

• Teistsugused töötlemise ja materjali kasutamise võtted tuleb kooskõlastada Epokate OÜ tehnilise osa-

konnaga. 

• Epokate OÜ ei võta endale vastutust materjali väärtarvitusest tekkivate tagajärgede eest, kuna müü-

dud materjali kasutamine ja säilitamine ostja poolt ei ole meie kontrollitav. 
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EPOKATE LAKK 

Art.-No. 06-S03 

Kahekomponendiline lahusteid mittesisaldav epoksüvaiksüsteem betoonpõrandate lakkimiseks ja nn hõõr-

demass tehnoloogial ehitatud epoksüvaik põrandakatettele lakikihi ehitamiseks. 

Omadused 

EPOKATE LAKK on kahekomponendiline lahusteid mittesisaldav läbipaistev madala viskoossusega epoksüvaik-

süsteem. Reageerinud olekus on lakk suure tugevusega, väga hea läikivuse ja kraapekindlusega.  

Kasutuskohad 

EPOKATE LAKK’i on sobilik kasutada: 

• tööstuslike epoksüvaigust nn hõõrdemass põrandakatete lakkimiseks; 

• betoonaluspindade lakkimiseks, et parandada kulumiskindlust ja puhastatavust ning peatada betooni-

tolmu levimine, näiteks laohallides või estakaadidel. 

Tehnilised andmed 

Baasaine: kahekomponentne epoksüvaik (A/F) 

Värvus: värvitu 

Viskoossus (+23° C): ca 450 mPa· s (± 80) 

Tihedus (+23°C): 1.10 g/sm³ 

Nakketugevus: B1.5 standardi EVS-EN ISO 13892-8:2002 järgi 

Kulumiskindlus: AR1 standardi EN 13892-4 järgi 

Löögikindlus: IR2 standardi EN ISO 6272 järgi 

Paindetugevus: F5 standardi EN ISO178 järgi 

Segamissuhe (vaik : kinniti): 100 : 42 kaaluosades 

Töötlemisaeg (+23° C): 35 - 45 min 

Miinimum reaktsioonitempertuur:  +10° C 

Üle töödeldav (+23° C): 8 tundi kuni maksimaalselt 24 tundi 

Lõplikult reageerinud (+23° C): 7 päeva 

Tõmbetugevus: ületab mitmekordselt betooni tõmbetugevust 

Puhastamine: töövahendid puhastada koheselt sobiva epoksüvaik lahustiga. 

Pakend: 20 kg 

Säilitamine: 18 kuud kui säilitatakse avamata originaalpakendis, kuivas ja tem-

peratuuril +12 …+30°C. Jälgida maapinna ja põhjavee mittereos-

tamise regulatsioone. 

 

Märkus: 

Külmade temperatuuride korral on võimalik materjali kristalliseerumine ja muutumine läbipaistmatuks rasva 

meenutavaks massiks. Sellise materjali kasutamine on võimalik kahe tunni jooksul pärast materjali ülessulata-

mist 50…60° C veevannis. 
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Nõuded kaetavale aluspinnale 

Betoonpinnad peavad olema: 

• kuivad, kõvad ja kandvad. Betooni pinnalt peab olema eemaldatud nn tsemendipiim; 

• puhastatud tolmust, lahtistest osakestest, õlist ning rasvast; 

• kaitstud altpoolt betoonpinda imbuva või tõusva niiskuse eest; 

• tugevusega min C20/25; 

• vanusega min 28 päeva; 

• tõmbetugevusega ≥ 1.5 N/mm²; 

• niiskussisaldusega alla 4% . 

Soovitatavad pinna töötlemise viisid on liiva- või kuulprits puhastus, teemantlihvimine või freesimine. 

Materjali ettevalmistus 

Komponent A (vaik) ja komponent B (kinniti) on pakendis doseeritud sobivas segamissuhtes. Jälgida, et kinniti 

saaks jäägitult oma mahutist vaigu mahutisse välja valatud. Kokkuvalatud vaigusüsteemi segada ca 2 min sobi-

va mikseriga ca 300 p/min ja teha seda nii anuma põhjast kui servadest. Jälgida, et kinniti oleks täielikult vaigu-

komponendiga segunenud. Segamise ajal peab materjali segamistemperatuur olema min +12° C. Pärast sega-

mist on soovitatav kokkusegatud materjal veelkord ümber valada suuremasse nõusse ning jätkata segamist ca 

1 min jooksul. Valmis segatud materjalile lisatavad liivad jm täiteained peavad olema kuivad ja temperatuuriga 

min +12° C.  

Paigaldusmeetodid ja kulunormid 

1. Lakk hõõrdemassile 

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’iga ja teostada kvartsliivaga nakkepuiste. Krundikihi kivinemise järg-

selt teostada nn hõõrdemasskatte ehitus EPOKATE HM’ga (vt EPOKATE HM tootekirjeldus). Kui tasandatud ja 

tihendatud hõõrdemass kihi ehitamisest on möödunud 16 kuni 24 tundi, eemaldada lahtised liivaterad. Segada 

kokku EPOKATE LAKK’i vaik ja -kinniti. Vertikaalsetele või tugevalt kaldu pindadele on vajalik segusse segada 

tiksotroopset ainet (nt Sylothix) 2-5% kaaluosas sõltuvalt kalde suurusest. Kanda lakk pinnale ja lasta materjalil 

hõõrdemassi kihti imbuda. Jälgida, et kaetav pind oleks pidevalt ühtlaselt materjaliga küllastunud ja selles ei 

oleks silmaga nähtavaid kuivasid laikusid. 20 - 25 min möödumisel eemaldada pinnalt liigne materjal pehme 

kummilabidaga. Kulunormid hõõrdemasskatte 1 mm kihipaksuse kohta on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kulunormid:  

EPOKATE LAKK 300 - 320 g/m² ühe mm kihipaksuse kohta 

2. Betooni lakk 

Betooni laki valmistamiseks segada kokku EPOKATE LAKK’i vaik ja -kinniti. Vertikaalsetele või tugevalt kaldu 

pindadele on vajalik segusse segada tiksotroopset ainet (nt Sylothix) 2-5% kaaluosas sõltuvalt kalde suurusest. 

Kokkusegatud materjal valada ühtlase kihina betooni pinnale ja üle rullides täita aluspinna poorid. Järgmisel 

päeval, lakikihi kivinemise järgselt hinnata tulemust ja vajadusel (kui tekivad ebaühtlase läikega laigud) teosta-
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da lakkimine teistkordselt. Libisemiskindla pinnastruktuuri saamiseks puistata veel kivinemata esimesele kihile 

nn kareduspuiste (nt kuiv kvartsliiv või klaaskuulid). Kulunormid on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kulunormid:  

EPOKATE LAKK 1.kiht 300…500 g/m² 

EPOKATE LAKK 2.kiht 100…250 g/m² 

Kareduspuiste 

(tera ø 0,4-0,8 või 0,5-1,0 mm) 

0,6…1,2 kg/m² 
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Ohutusnõuded 

EPOKATE LAKK on epoksüvaiksüsteem, millele ei ole lisatud lahusteid. Kuna materjal on epoksüvaigu baasil, siis 

võib vedelas olekus materjali kokkupuude nahaga tekitada ärritust ja isegi ülitundlikkust (allergiat). Seetõttu on 

vajalik töötamise ajal kanda kaitseriietust. Kokku reageerinud (kõvenenud) materjal on täiesti ohutu. Kompo-

nent B (kinniti) on söövitav. Käitlemisel ja materjaliga töötamisel järgida Materjali Ohutuskaardis kirjeldatud 

ohutusnõudeid. Järgima peab ka kõiki kehtivaid  tervise- ja keskkonnakaitse nõudeid ning vastavasisulisi juhen-

deid. Materjali jäägid tuleb töödelda vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele (epoksüvaigud). 

Märkused: 

• Materjali-, keskkonna- ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 12 °C. Samuti tuleb jälgida, et 

materjali ja aluspinna temperatuur on vähemalt 3 °C üle kastepunkti temperatuuri. Suhteline õhuniis-

kus ei tohi olla üle 80%. 

• Kahe erineva kihi vahelist naket vähendab nende kihtide vahele jääv tolm ja niiskus.  

• Kui kahe kihi ehitamise vahel tekivad pikemad pausid kui 48 tundi, tuleb aluspind uuesti töödelda nak-

kekindlaks (karestada) ja hoolikalt puhastada ning seejärel teostada uus poore sulgev krundikiht. Ei ole 

piisav kohene uute kihtide pealeehitamine.  

• Pärast värske kihi ehitust tuleb seda kaitsta ca 12 tunni jooksul pealevalguva vee ja märgumise eest. 

Laki niiskumine kivinemise faasis avaldub valgenenud pigmendilaikudena (karboniseerumislaigud) või 

kõvenemata kihina. Karboniseerumine materjali tugevust ja püsivust ei mõjuta, küll aga esteetilist väl-

janägemist ja puhastatavust. Niisketes või märgades oludes oleks lakkimiseks sobilik kasutada materja-

li EPOKATE LAKK-3. 

• Kõrgemad temperatuurid lühendavad töötlemisaega ja kiirendavad kõvenemisprotsessi, samuti mada-

lamad temperatuurid pikendavad töötlemise ja kõvenemise aega. 

• Madalamatel temperatuuridel on suurem materjalikulu.  

• Ehkki EPOKATE LAKK on hea värvistabiilsusega, tuleks hoiduda tema kasutamist otsese päikesevalguse 

käes või näha ette lisalakid täiesti UV kindlate polüuretaanvaik lakkidega. 

• EPOKATE LAKK’i temperatuurikindlus on ca 65 °C. 

• Teistsugused töötlemise ja materjali kasutamise võtted tuleb kooskõlastada Epokate OÜ tehnilise osa-

konnaga. 

• Epokate OÜ ei võta endale vastutust materjali väärtarvitusest tekkivate tagajärgede eest, kuna müü-

dud materjali kasutamine ja säilitamine ostja poolt ei ole meie kontrollitav. 
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EPOKATE LAKK-3 

Art.-No. 07-S04 

Kahekomponendiline lahusteid ja nonüülfenooli mittesisaldav epoksüvaiksüsteem betoonpõrandate lakki-

miseks ja nn hõõrdemass tehnoloogial ehitatud epoksüvaik põrandakatettele lakikihi ehitamiseks niisketes 

töötingimustes ja pideva niiskuskoormusega põrandatel.   

Omadused 

EPOKATE LAKK-3 on kahekomponendiline lahusteid ja nonüülfenooli mittesisaldav läbipaistev madala viskoos-

susega epoksüvaiksüsteem. Materjali iseloomustab hea niiskustaluvus ja karboniseerumiskindlus. Reageerinud 

olekus on lakk suure tugevusega, väga hea läikivuse ja kraapekindlusega. Võrreldes teiste analoogsete lakkide-

ga iseloomustab EPOKATE LAKK-3’e ka hea reaktsioonikiirus madalamatel (+8°…10 C) paigaldustemperatuuri-

del.  

Kasutuskohad 

EPOKATE LAKK-3’e on sobilik kasutada: 

• tööstuslike epoksüvaigust nn hõõrdemass põrandakatete lakkimiseks niisketes töötingimustes või pi-

deva niiskuskoormusega põrandatel; 

• betoonaluspindade lakkimiseks, et parandada kulumiskindlust ja puhastatavust ning peatada betooni-

tolmu levimine; näiteks laohallides või estakaadidel. 

Tehnilised andmed 

Baasaine: kahekomponentne epoksüvaik (A/F) 

Värvus: värvitu 

Viskoossus (+23° C): ca 550 mPa· s (± 80) 

Tihedus (+23°C): 1.11 g/sm³ 

Segamissuhe (vaik : kinniti): 100 : 48 kaaluosades 

Töötlemisaeg (+23° C): 30 - 40 min 

Miinimum reaktsioonitempertuur:  +8° C 

Üle töödeldav (+23° C): 8 tundi kuni maksimaalselt 24 tundi 

Lõplikult reageerinud (+23° C): 7 päeva 

Tõmbetugevus: ületab mitmekordselt betooni tõmbetugevust 

Puhastamine: töövahendid puhastada koheselt sobiva epoksüvaik lahustiga. 

Pakend: 12,7 kg 

Säilitamine: 18 kuud kui säilitatakse avamata originaalpakendis, kuivas ja tem-

peratuuril +12 …+30°C. Jälgida maapinna ja põhjavee mittereos-

tamise regulatsioone. 

Märkus: 

Külmade temperatuuride korral on võimalik materjali kristalliseerumine ja muutumine läbipaistmatuks rasva 

meenutavaks massiks. Sellise materjali kasutamine on võimalik kahe tunni jooksul pärast materjali ülessulata-

mist 50…60° C veevannis. 
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Nõuded kaetavale aluspinnale 

Betoonpinnad peavad olema: 

• kuivad, kõvad ja kandvad. Betooni pinnalt peab olema eemaldatud nn tsemendipiim; 

• puhastatud tolmust, lahtistest osakestest, õlist ning rasvast; 

• kaitstud altpoolt betoonpinda imbuva või tõusva niiskuse eest; 

• tugevusega min C20/25; 

• vanusega min 28 päeva; 

• tõmbetugevusega ≥ 1.5 N/mm²; 

• niiskussisaldusega alla 4% . 

Soovitatavad pinna töötlemise viisid on liiva- või kuulprits puhastus, teemantlihvimine või freesimine. 

Materjali ettevalmistus 

Komponent A (vaik) ja komponent B (kinniti) on pakendis doseeritud sobivas segamissuhtes. Jälgida, et kinniti 

saaks jäägitult oma mahutist vaigu mahutisse välja valatud. Kokkuvalatud vaigusüsteemi segada ca 2 min sobi-

va mikseriga ca 300 p/min ja teha seda nii anuma põhjast kui servadest. Jälgida, et kinniti oleks täielikult vaigu-

komponendiga segunenud. Segamise ajal peab materjali segamistemperatuur olema min +12° C. Pärast sega-

mist on soovitatav kokkusegatud materjal veelkord ümber valada suuremasse nõusse ning jätkata segamist ca 

1 min jooksul. Valmis segatud materjalile lisatavad liivad jm täiteained peavad olema kuivad ja temperatuuriga 

min +12° C.  

Paigaldusmeetodid ja kulunormid 

1. Lakk hõõrdemassile 

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’iga ja teostada kvartsliivaga nakkepuiste. Krundikihi kivinemise järg-

selt teostada nn hõõrdemasskatte ehitus EPOKATE HM’ga (vt EPOKATE HM tootekirjeldus). Kui tasandatud ja 

tihendatud hõõrdemass kihi ehitamisest on möödunud 16 kuni 24 tundi, eemaldada lahtised liivaterad. Segada 

kokku EPOKATE LAKK-3’i vaik ja -kinniti. Vertikaalsetele või tugevalt kaldu pindadele on vajalik segusse segada 

tiksotroopset ainet (nt Sylothix) 2-5% kaaluosas sõltuvalt kalde suurusest. Kanda lakk pinnale ja lasta materjalil 

hõõrdemassi kihti imbuda. Jälgida, et kaetav pind oleks pidevalt ühtlaselt materjaliga küllastunud ja selles ei 

oleks silmaga nähtavaid kuivasid laikusid. 20 - 25 min möödumisel eemaldada pinnalt liigne materjal pehme 

kummilabidaga. Kulunormid hõõrdemasskatte 1 mm kihipaksuse kohta on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kulunormid:  

EPOKATE LAKK-3 300 - 320 g/m² ühe mm kihipaksuse kohta 

2. Betooni lakk 

Betooni laki valmistamiseks segada kokku EPOKATE LAKK-3’i vaik ja -kinniti. Vertikaalsetele või tugevalt kaldu 

pindadele on vajalik segusse segada tiksotroopset ainet (nt Sylothix) 2-5% kaaluosas sõltuvalt kalde suurusest. 

Kokkusegatud materjal valada ühtlase kihina betooni pinnale ja üle rullides täita aluspinna poorid. Järgmisel 

päeval, lakikihi kivinemise järgselt hinnata tulemust ja vajadusel (kui tekivad ebaühtlase läikega laigud) teosta-
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da lakkimine teistkordselt. Libisemiskindla pinnastruktuuri saamiseks puistata veel kivinemata esimesele kihile 

nn kareduspuiste (nt kuiv kvartsliiv või klaaskuulid). Kulunormid on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kulunormid:  

EPOKATE LAKK-3 1.kiht 300…500 g/m² 

EPOKATE LAKK-3 2.kiht 100…250 g/m² 

Kareduspuiste 

(tera ø 0,4-0,8 või 0,5-1,0 mm) 
0,6…1,2 kg/m² 
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Ohutusnõuded 

EPOKATE LAKK-3 on epoksüvaiksüsteem, millele ei ole lisatud lahusteid. Kuna materjal on epoksüvaigu baasil, 

siis võib vedelas olekus materjali kokkupuude nahaga tekitada ärritust ja isegi ülitundlikkust (allergiat). Seetõttu 

on vajalik töötamise ajal kanda kaitseriietust. Kokku reageerinud (kõvenenud) materjal on täiesti ohutu. Kom-

ponent B (kinniti) on söövitav. Käitlemisel ja materjaliga töötamisel järgida Materjali Ohutuskaardis kirjeldatud 

ohutusnõudeid. Järgima peab ka kõiki kehtivaid  tervise- ja keskkonnakaitse nõudeid ning vastavasisulisi juhen-

deid. Materjali jäägid tuleb töödelda vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele (epoksüvaigud). 

Märkused: 

• Materjali-, keskkonna- ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 12 °C. Samuti tuleb jälgida, et 

materjali ja aluspinna temperatuur on vähemalt 3 °C üle kastepunkti temperatuuri. Suhteline õhuniis-

kus ei tohi olla üle 80%. 

• Kahe erineva kihi vahelist naket vähendab nende kihtide vahele jääv tolm ja niiskus.  

• Kui kahe kihi ehitamise vahel tekivad pikemad pausid kui 48 tundi, tuleb aluspind uuesti töödelda nak-

kekindlaks (karestada) ja hoolikalt puhastada ning seejärel teostada uus poore sulgev krundikiht. Ei ole 

piisav kohene uute kihtide pealeehitamine.  

• Pärast värske kihi ehitust tuleb seda kaitsta ca 6 tunni jooksul pealevalguva vee ja märgumise eest. 

• Kõrgemad temperatuurid lühendavad töötlemisaega ja kiirendavad kõvenemisprotsessi, samuti mada-

lamad temperatuurid pikendavad töötlemise ja kõvenemise aega. 

• Ehkki EPOKATE LAKK-3 on hea värvistabiilsusega, tuleks hoiduda tema kasutamist otsese päikese val-

guse käes või näha ette lisalakid täiesti UV kindlate polüuretaanvaik lakkidega. 

• Madalamatel temperatuuridel on suurem materjalikulu.  

• EPOKATE LAKK-3’i temperatuurikindlus on ca 65 °C. 

• Teistsugused töötlemise ja materjali kasutamise võtted tuleb kooskõlastada Epokate OÜ tehnilise osa-

konnaga. 

• Epokate OÜ ei võta endale vastutust materjali väärtarvitusest tekkivate tagajärgede eest, kuna müü-

dud materjali kasutamine ja säilitamine ostja poolt ei ole meie kontrollitav. 

 

12.10.2014 



 Tootekirjeldus EPOKATE CHEM 

Epokate OÜ | www.epokate.ee | +372 508 3751 | info@epokate.ee| Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald, Tartumaa 60534 

EPOKATE CHEM 

Art.-No. 09-S05 

Kemikaalidele väga vastupidav kahekomponendiline lahusteid mittesisaldav epoksüvaiksüsteem põrandaka-

tete ehitamiseks.  

Omadused 

EPOKATE CHEM on kahekomponendiline lahusteid mittesisaldav läbipaistev madala viskoossusega epoksüvaik-

süsteem. Materjali iseloomustab reageerinud olekus suurepärane kemikaalide taluvus ja samas arvestatav 

elastsus, võrreldes analoogsete kemikaalikindlate vaikkatetega.  

Reageerinud olekus on vaiksüsteem kindel paljude kemikaalide mõjule – eetrid, estrid, ketoonid, alkoholid, 

äädikhape (10%), lämmastikhape (25%), väävelhape (36%), piimhape (10%), samuti  autokütused, pidurivedeli-

kud, piiritus jm. 

Kasutuskohad 

EPOKATE CHEMi on sobilik kasutada: 

• põrandakatte masside ehitamiseks eriti suurte ja pideva kemikaalikoormustega aladel; 

• lakikihiks pidevalt suure kemikaalikoormusega põrandatel. 

Tehnilised andmed 

Baasaine: kahekomponentne epoksüvaik (A/F) 

Värvus: värvitu 

Viskoossus (+23° C): ca 210 mPa·s (± 80) 

Tihedus (+23°C): 1.08 g/sm³ 

Segamissuhe (vaik : kinniti): 100 : 20 kaaluosades 

Töötlemisaeg (+23° C): 20-25 min 

Miinimum reaktsioonitempertuur:  +12° C 

Üle töödeldav (+23° C): 8 tundi kuni maksimaalselt 24 tundi 

Lõplikult reageerinud (+23° C): 7 päeva 

Tõmbetugevus: ületab mitmekordselt betooni tõmbetugevust 

Puhastamine: töövahendid puhastada koheselt sobiva epoksüvaik lahustiga. 

Pakend: 12 kg 

Säilitamine: 18 kuud kui säilitatakse avamata originaalpakendis, kuivas ja tem-

peratuuril +12 …+30°C. Jälgida maapinna ja põhjavee mittereosta-

mise regulatsioone. 

Märkus: 

Külmade temperatuuride korral on võimalik materjali kristalliseerumine ja muutumine läbipaistmatuks rasva 

meenutavaks massiks. Sellise materjali kasutamine on võimalik kahe tunni jooksul pärast materjali ülessulata-

mist 50…60° C veevannis. 
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Nõuded kaetavale aluspinnale 

Betoonpinnad peavad olema: 

• kuivad, kõvad ja kandvad. Betooni pinnalt peab olema eemaldatud nn tsemendipiim; 

• puhastatud tolmust, lahtistest osakestest, õlist ning rasvast; 

• kaitstud altpoolt betoonpinda imbuva või tõusva niiskuse eest; 

• tugevusega min C20/25; 

• vanusega min 28 päeva; 

• tõmbetugevusega ≥ 1.5 N/mm²; 

• niiskussisaldusega alla 4% . 

Soovitatavad pinna töötlemise viisid on liiva- või kuulprits puhastus, teemantlihvimine või freesimine. 

Materjali ettevalmistus 

Komponent A (vaik) ja komponent B (kinniti) on pakendis doseeritud sobivas segamissuhtes. Jälgida, et kinniti 

saaks jäägitult oma mahutist vaigu mahutisse välja valatud. Kokkuvalatud vaigusüsteemi segada ca 2 min sobi-

va mikseriga ca 300 p/min ja teha seda nii anuma põhjast kui servadest. Jälgida, et kinniti oleks täielikult vaigu-

komponendiga segunenud. Segamise ajal peab materjali segamistemperatuur olema min +12° C. Pärast sega-

mist on soovitatav kokkusegatud materjal veelkord ümber valada suuremasse nõusse ning jätkata segamist ca 

1 min jooksul. Valmis segatud materjalile lisatavad liivad jm täiteained peavad olema kuivad ja temperatuuriga 

min +12° C.  

Paigaldusmeetodid ja kulunormid 

1. Kemikaalikindla kattemassi ehitus - EPOSYST Chem 

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’iga ja teostada nn nakkepuiste (vt EPOKATE KRUNT tootekirjeldus). 

Kemikaalikindel kattemass ehitada eelnevalt krunditud pinnale. EPOKATE CHEM kattemassi valmistamiseks 

segada kokku EPOKATE CHEM’i vaik ja kinniti ning lisada naturaalne kvartsliiv vastavalt antud segamissuhtele. 

Kemikaalikindla kattemassi segamisuhe:  

EPOKATE CHEM   12 kg  

kvartsliiv (tera ø 0,1-0,3  mm)  5 kg  

Kanda kattemass ühtlase 2..4 mm paksuse kihina raakliga või hammaskelluga põrandale. Puistata kattemassile 

täiskatvalt värvi- või naturaalliivadega kareduspuiste kiht. Kulunormid 1 mm paksuse kattemassi ehituse kohta 

on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kulunormid (m²):  

EPOKATE CHEM 800 g/m² 

Kvartsliiv (tera ø 0,1-0,3 mm) 350 g/m² 

Värviliiv kareduspuiste  

(tera ø 0,4-0,8 mm) 
2,5…3,5 kg/m² 
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Kui kattemassi ehitamisest on möödunud 16 kuni 24 tundi, eemaldada lahtised liivaterad. EPOKATE CHEM 

lakikihi valmistamiseks segada kokku EPOKATE CHEM’i vaik ja -kinniti. Kanda materjal kummilabidaga pinnale, 

vajadusel töödelda üle madalakarvalise rulliga. Kulunormid on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kulunormid (m²):  

EPOKATE CHEM 0,8…1,2 kg/m² 

NB! EPOKATE CHEM vaigusüsteemile ei ole võimalik lisada lahusteid või muid lisaaineid, mis võiksid mõjutada 

vaigusüsteemi lõplikke omadusi. 

2. Kemikaalikindel lakk hõõrdemassile - EPOSYST HM/ Chem 

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’iga ja teostada kvartsliivaga nakkepuiste. Krundikihi kivinemise järg-

selt teostada nn hõõrdemasskatte ehitus EPOKATE HM’ga (vt EPOKATE HM tootekirjeldus). Kui tasandatud ja 

tihendatud hõõrdemassi kihi ehitamisest on möödunud 16 kuni 24 tundi, eemaldada lahtised liivaterad. Kemi-

kaalikindla laki valmistamiseks segada kokku EPOKATE CHEM’i vaik ja -kinniti, kanda pinnale ja lasta materjalil 

hõõrdemassi kihti imbuda. Jälgida, et kaetav pind oleks pidevalt ühtlaselt materjaliga küllastunud ja selles ei 

oleks silmaga nähtavaid kuivasid laikusid. 15-20 min möödumisel eemaldada pinnalt liigne materjal pehme 

kummilabidaga. Kulunormid hõõrdemasskatte 1 mm kihipaksuse kohta on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kulunormid (m²/ 1 mm):  

EPOKATE CHEM 300…320 g/m²/mm 
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Ohutusnõuded 

EPOKATE CHEM on epoksüvaiksüsteem, millele ei ole lisatud lahusteid. Kuna materjal on epoksüvaigu baasil, 

siis võib vedelas olekus materjali kokkupuude nahaga tekitada ärritust ja isegi ülitundlikkust (allergiat). Seetõttu 

on vajalik töötamise ajal kanda kaitseriietust. Kokku reageerinud (kõvenenud) materjal on täiesti ohutu. Kom-

ponent B (kinniti) on söövitav. Käitlemisel ja materjaliga töötamisel järgida Materjali Ohutuskaardis kirjeldatud 

ohutusnõudeid. Järgima peab ka kõiki kehtivaid  tervise- ja keskkonnakaitse nõudeid ning vastavasisulisi juhen-

deid. Materjali jäägid tuleb töödelda vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele (epoksüvaigud). 

Märkused: 

• Materjali-, keskkonna- ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 12 °C. Samuti tuleb jälgida, et 

materjali ja aluspinna temperatuur on vähemalt 3 °C üle kastepunkti temperatuuri. Suhteline õhuniis-

kus ei tohi olla üle 80%. 

• Kahe erineva kihi vahelist naket vähendab nende kihtide vahele jääv tolm ja niiskus.  

• Kui kahe kihi ehitamise vahel tekivad pikemad pausid kui 48 tundi, tuleb aluspind uuesti töödelda nak-

kekindlaks (karestada) ja hoolikalt puhastada ning seejärel teostada uus poore sulgev krundikiht. Ei ole 

piisav kohene uute kihtide pealeehitamine.  

• Pärast värske kihi ehitust tuleb seda kaitsta ca 8 tunni jooksul pealevalguva vee ja märgumise eest. 

Niiskumine kivinemise faasis avaldub valgenenud pigmendilaikudena ja kõvenemata kihina.  

• Enne kemikaalidega koormamist tuleb lasta vaigusüsteemil kivineda vähemalt 3 ööpeäva. 

• Kõrgemad temperatuurid lühendavad töötlemisaega ja kiirendavad kõvenemisprotsessi, samuti mada-

lamad temperatuurid pikendavad töötlemise ja kõvenemise aega. 

• Madalamatel temperatuuridel on suurem materjalikulu.  

• EPOKATE CHEM temperatuurikindlus on ca 65 °C. 

• Teistsugused töötlemise ja materjali kasutamise võtted tuleb kooskõlastada Epokate OÜ tehnilise osa-

konnaga. 

• Epokate OÜ ei võta endale vastutust materjali väärtarvitusest tekkivate tagajärgede eest, kuna müü-

dud materjali kasutamine ja säilitamine ostja poolt ei ole meie kontrollitav. 

 

12.10.2014 
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EPOKATE RAPID 

Art.-No. 09-S06 

Väga kiire reageerimisajaga kahekomponendiline lahusteid ja bensüülalkoholi mittesisaldav epoksüvaiksüs-

teem põrandakatete ehitamiseks. 

Omadused 

EPOKATE RAPID on kahekomponendiline lahusteid mittesisaldav läbipaistev, kergelt kollakas madala viskoossu-

sega epoksüvaiksüsteem. Materjali iseloomustab väga kiire (2-3 tundi, temperatuuril +20°C) reaktsioon. Tuleb 

arvestada, et materjal on paigaldatav 10 minuti jooksul, soojades tingimustes vaid 5 min jooksul. EPOKATE 

RAPID on väga erinevate kasutusvõimalustega epoksüvaiksüsteem. 

Kasutuskohad 

EPOKATE RAPID’it on sobilik kasutada: 

• betoonpõrandate kruntimiseks; 

• tasandus- ja täitesegude valmistamiseks; 

Tehnilised andmed 

Baasaine: kahekomponentne epoksüvaik (A/F) 

Värvus: värvitu, kergelt kollakas 

Viskoossus (+23° C): ca 850 mPa· s (± 80) 

Tihedus (+23°C): 1.12 g/sm³ 

Segamissuhe (vaik : kinniti): 100 : 38 kaaluosades 

Töötlemisaeg: 5-10 min sõltuvalt temperatuurist 

Miinimum reaktsioonitempertuur:  +3° C 

Peal käidav: 3 h pärast paigaldamist (temperatuuril +20°C) 

Lõplikult reageerinud (+23° C): 5 päeva 

Tõmbetugevus: ületab mitmekordselt betooni tõmbetugevust 

Puhastamine: töövahendid puhastada koheselt sobiva epoksüvaik lahustiga. 

Pakend: 6.3 kg 

Säilitamine: 18 kuud kui säilitatakse avamata originaalpakendis, kuivas ja tem-

peratuuril +12 …+30°C. Jälgida maapinna ja põhjavee mittereos-

tamise regulatsioone. 

Märkus: 

Külmade temperatuuride korral on võimalik materjali kristalliseerumine ja muutumine läbipaistmatuks rasva 

meenutavaks massiks. Sellise materjali kasutamine on võimalik kahe tunni jooksul pärast materjali ülessulata-

mist 50…60° C veevannis. 
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Nõuded kaetavale aluspinnale 

Betoonpinnad peavad olema: 

• kuivad, kõvad ja kandvad. Betooni pinnalt peab olema eemaldatud nn tsemendipiim; 

• puhastatud tolmust, lahtistest osakestest, õlist ning rasvast; 

• kaitstud altpoolt betoonpinda imbuva või tõusva niiskuse eest; 

• tugevusega min C20/25; 

• vanusega min 28 päeva; 

• tõmbetugevusega ≥ 1.5 N/mm²; 

• niiskussisaldusega alla 4% . 

Soovitatavad pinna töötlemise viisid on liiva- või kuulprits puhastus, teemantlihvimine või freesimine. 

Materjali ettevalmistus 

Komponent A (vaik) ja komponent B (kinniti) on pakendis doseeritud sobivas segamissuhtes. Jälgida, et kinniti 

saaks jäägitult oma mahutist vaigu mahutisse välja valatud. Kokku valatud vaigusüsteemi segada ca 2 min sobi-

va mikseriga ca 300 p/min ja teha seda nii anuma põhjast kui servadest. Jälgida, et kinniti oleks täielikult vaigu-

komponendiga segunenud. Segamise ajal peab materjali segamistemperatuur olema min +12° C. Pärast sega-

mist on soovitatav kokkusegatud materjal veelkord ümber valada suuremasse nõusse ning jätkata segamist ca 

1 min jooksul. Valmis segatud materjalile lisatavad liivad jm täiteained peavad olema kuivad ja temperatuuriga 

min +12° C.  

Paigaldusmeetodid ja kulunormid 

1. Krunt  

Betoonpõranda kruntimiseks segada kokku EPOKATE RAPID’i vaik ja -kinniti. Kokkusegatud kruntmaterjal vala-

da ühtlase kihina betooni pinnale ja üle rullides täita aluspinna poorid. Värskele, veel kivinemata krundikihile 

puistata nn nakkepuiste (kuiv kvartsliiv, tera suurus ø 0,1-0,3 mm, 0,4-0,8 mm või 1-1,8 mm sõltuvalt ehitatava 

vaikkatte ülesehitusest). Nakkepuiste lahtised, krundikihisse mitte kinnitunud liivaterad tuleb enne järgmise 

kihi paigaldamist täielikult eemaldada. Kulunormid on toodud alljärgnevas tabelis. 

Kruntimise kulunormid:  

EPOKATE RAPID  300…500 g/m² 

Kvartsliiv (tera ø 0,1-0,3 / 0,4-0,8 mm) ca 1,0 kg/m² 

2. Isenivelleeruv tasandussegu  

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’i või EPOKATE RAPID’iga ja teostada nn nakkepuiste (vt punkt 1). 

Isenivelleeruva tasandussegu valmistamiseks segada kokku EPOKATE RAPID’i vaik ja -kinniti ning lisada kvartsliiv 

vastavalt alltoodud segamissuhetele. Vertikaalsetele või tugevalt kaldu pindadele on vajalik segusse segada 

tiksotroopset ainet (nt Sylothix) 2-5% kaaluosas sõltuvalt kalde suurusest. 
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Tasandussegu segamissuhe:  

EPOKATE RAPID 1,0 kg 

Kvartsliiv (tera ø 0,1-0,3 mm) 1,5-2,5 kg 

Isenivelleeruv tasandussegu kanda hammaslabidaga kõvenenud krundikihile. Libisemiskindla pinnastruktuuri 

saamiseks puistata tasandussegusse nn kareduspuiste  (kuiv kvartsliiv). Kulunormid 1 mm kihipaksuse kohta on 

toodud alljärgnevas tabelis. 

Tasandussegu kulunormid (m²/1 mm):  

EPOKATE RAPID ca 0,8 kg/m²/mm  

Kvartsliiv (tera ø 0,1-0,3 mm) 0,2…0,4  kg/m²/mm 

Kareduspuiste  

(tera ø 0,4-0,8 / 0,8-1,2 mm) 
ca 2,5–3,5  kg/m² 

3. Täitesegud 

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’i või EPOKATE RAPID’iga ja teostada nn nakkepuiste (vt punkt 1). 

Täitesegu valmistamiseks segada kokku EPOKATE RAPID’i vaik ja -kinniti. Kvartsliiv valada soovitatavalt nn hori-

sontaalmikserisse, mille töötamise käigus lisada eelnevalt homogeenseks segatud (vaik ja kinniti kokkusegatud) 

vaigusüsteem vastavalt alltoodud segamissuhetele. Jälgida, et täitematerjal ja sideaine seguneksid täielikult. 

Täitesegu segamissuhe:  

EPOKATE RAPID 6,3 kg 

Kvartsliiv (tera ø 0,3–1,5 mm) 50 kg 

Täitesegu kanda krundikihile kihipaksusega minimaalselt 3 mm, tasandada ning koheselt tihendada paigaldus-

kellu või hõõrdemehhanismide abiga. Kulunormid 1 mm kihipaksuse kohta on toodud alljärgnevas tabelis. 

Täitesegu kulunormid (m²/1 mm):  

EPOKATE RAPID ca 250 g/m²/mm  

Kvartsliiv (tera ø 0,3–1,5 mm) 2  kg/m²/mm 

4. Pahteldusmass 

Pahteldusmassiga saab sulgeda väiksemad praod ja augud betoonis, samuti kruntida tugevalt kaldu ja vertikaal-

seid pindasid. 

Pahteldusmassi valmistamiseks segada kokku EPOKATE RAPID’i vaik ja kinniti, lisada tiksotroopne lisand (nt 

Sylothix) vastavalt alltoodud segamissuhetele. Jälgida, et täitematerjal ja sideaine seguneksid täielikult. 

Pahteldusmassi segamissuhe:  

EPOKATE KRUNT 1,0 kg 

Tiksotroopne aine 20-50 g 
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Ohutusnõuded 

EPOKATE KRUNT on epoksüvaiksüsteem, millele ei ole lisatud lahusteid. Kuna materjal on epoksüvaigu baasil, 

siis võib vedelas olekus materjali kokkupuude nahaga tekitada ärritust ja isegi ülitundlikkust (allergiat). Seetõttu 

on vajalik töötamise ajal kanda kaitseriietust. Kokku reageerinud (kõvenenud) materjal on täiesti ohutu. Kom-

ponent B (kinniti) on söövitav. Käitlemisel ja materjaliga töötamisel järgida Materjali Ohutuskaardis kirjeldatud 

ohutusnõudeid. Järgima peab ka kõiki kehtivaid  tervise- ja keskkonnakaitse nõudeid ning vastavasisulisi juhen-

deid. Materjali jäägid tuleb töödelda vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele (epoksüvaigud). 

Märkused: 

• Materjali-, keskkonna- ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 12 °C. Samuti tuleb jälgida, et 

materjali ja aluspinna temperatuur on vähemalt 3 °C üle kastepunkti temperatuuri. Suhteline õhuniis-

kus ei tohi olla üle 80%. 

• Kahe erineva kihi vahelist naket vähendab nende kihtide vahele jääv tolm ja niiskus.  

• Kui kahe kihi ehitamise vahel tekivad pikemad pausid kui 36 tundi, tuleb aluspind uuesti töödelda nak-

kekindlaks (karestada) ja hoolikalt puhastada ning seejärel teostada uus poore sulgev krundikiht. Ei ole 

piisav kohene uute kihtide pealeehitamine.  

• Pärast värske kihi ehitust tuleb seda kaitsta ca 5 tunni jooksul pealevalguva vee ja märgumise eest. 

Niiskumine kivinemise faasis avaldub valgenenud pigmendilaikudena ja kõvenemata kihina.  

• Kõrgemad temperatuurid lühendavad töötlemisaega ja kiirendavad kõvenemisprotsessi, samuti mada-

lamad temperatuurid pikendavad töötlemise ja kõvenemise aega. 

• Madalamatel temperatuuridel on suurem materjalikulu.  

• EPOKATE RAPID temperatuurikindlus on ca 65 °C. 

• Teistsugused töötlemise ja materjali kasutamise võtted tuleb kooskõlastada Epokate OÜ tehnilise osa-

konnaga. 

• Epokate OÜ ei võta endale vastutust materjali väärtarvitusest tekkivate tagajärgede eest, kuna müü-

dud materjali kasutamine ja säilitamine ostja poolt ei ole meie kontrollitav. 

 

12.10.2014 
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EPOSYST SL 

Sileda pinnaga isetasanduv pigmenteeritud epoksüvaik masskate (läikiv) 

Kattesüsteemi kogupaksus ≥ 1,5-3 mm 

Kasutusalad kuivad tootmisruumid, garaažid, koridorid, laod 

FeRFA type 4/5 

  

kulu ca: 

   

Krundikiht EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,3-0,4 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,8-1,0 kg/m² 

Liiga poorse ja/või ebatasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasandus kiht: 

Tasanduskiht  

(vajadusel) 

EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,6-0,8 kg/m² 

täitematerjal kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,2-0,25 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,8 mm 0,8-1,0 kg/m² 

 

   

Kattemass EPOKATE SL, pigmenteeritud 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

1,3-1,5 kg/m²/mm 

täitematerjal 

(vajadusel) 

kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0-0,75 kg/m²/mm 

 



Süsteemikirjeldus EPOSYST SL/CHIPS 

Epokate OÜ | www.epokate.ee | +372 508 3751 | info@epokate.ee| Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald, Tartumaa 60534 

EPOSYST SL/CHIPS 

Hajusalt helvestega kaetud sileda pinnaga isetasanduv pigmenteeritud epoksüvaik 
masskate 

Kattesüsteemi kogupaksus ≥ 1,5-3 mm 

Kasutusalad müügisaalid, koridorid, söögisaalid, garaažid 

FeRFA type 4/5 

  

kulu ca: 

   

Krundikiht EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,3-0,4 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,8-1,0 kg/m² 

Liiga poorse ja/või ebatasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasandus kiht: 

Tasanduskiht  

(vajadusel) 

EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,6-0,8 kg/m² 

täitematerjal kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,2-0,25 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,8 mm 0,8-1,0 kg/m² 

 

   

Kattemass EPOKATE SL, pigmenteeritud 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

1,3-1,5 kg/m²/mm 

täitematerjal  

(vajadusel) 

kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0-0,75 kg/m²/mm 

hajus dekoratiiv-

puiste 

värvihelbed Disboxid Multicolor või analoog 0,1-0,2 kg/m² 

 

   

Siidjasmatt lakk 

(vajadusel) 

PUR Aqua Top 2 K SG, 2-komponentne vesialuseline polüure-

taanvaiksüsteem 

0,15-0,2 kg/m² 

 

   

Märkused: 

PUR Top TX on Remmers Bauchemie GmbH toode.  

värvihelbed Disboxid Multicolor on CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH toode. 
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EPOSYST SL/M 

Sileda pinnaga isetasanduv pigmenteeritud epoksüvaik masskate (matt) 

Kattesüsteemi kogupaksus ≥ 1,5-3 mm 

Kasutusalad kuivad tootmisruumid, garaažid, koridorid, laod 

FeRFA type 4/5 

  

kulu ca: 

   

Krundikiht EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,3-0,4 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,8-1,0 kg/m² 

Liiga poorse ja/või ebatasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasandus kiht: 

Tasanduskiht  

(vajadusel) 

EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,6-0,8 kg/m² 

täitematerjal kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,2-0,25 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,8 mm 0,8-1,0 kg/m² 

 

   

Kattemass EPOKATE SL, pigmenteeritud 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

1,3-1,5 kg/m²/mm 

täitematerjal 

(vajadusel) 

kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0-0,75 kg/m²/mm 

 

   

Mattlakk PUR Top TX 2-komponentne polüuretaanvaik-süsteem 0,08-0,1 kg/m² 

 

   

Märkused: 

kattesüsteem on väga hea kraape- ja UV kindlusega. 

PUR Top TK on Remmers Bauchemie GmbH toode. 
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EPOSYST SL/R 

Libisemiskindla pinnaga naturaalse- või värviliivaga täidetud erinevatele kemikaalidele 
vastupidav epoksüvaik kate 

Kattesüsteemi kogupaksus ≥ 2-3 mm 

Kasutusalad nii kuivad kui ka märjad tootmisruumid, garaažid, koridorid, laod 

FeRFA type 4/5 

  

kulu ca: 

   

Krundikiht EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,3-0,4 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,8-1,0 kg/m² 

Liiga poorse ja/või ebatasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasandus kiht: 

Tasanduskiht  

(vajadusel) 

EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,6-0,8 kg/m² 

täitematerjal kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,2-0,25 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,8 mm 0,8-1,0 kg/m² 

 

   

Vahekiht EPOKATE SL, pigmenteeritud 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,8-1,0 kg/m² 

täitematerjal 

(vajadusel 

kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0-0,5 kg/m² 

kareduspuiste kvartsliiv ø 0,4-0,8 mm või ø  0,8-1,2 mm 2,5-3,0 kg/m² 

 

   

Kattemass EPOKATE SL, pigmenteeritud 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaiksüsteem 

0,8-1,2 kg/m² 

 

   

Märkused: 

eriti kulumiskindla kareduse saab, kui vahekihi nakkepuiste sisaldab osaliselt korundi, karborundi või smirglit. 
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EPOSYST FLAKE DECO 

Dekoratiivsete värvihelvestega täiskaetud epoksüvaik masskate (läikiv, siidjasmatt või 
matt pealispind) 

Kattesüsteemi kogupaksus ≥ 1,5-2,5 mm 

Kasutusalad müügisaalid, haiglad, koolimajad, koridorid, söögisaalid 

FeRFA type 4/5 

  

kulu ca: 

   

Krundikiht EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaiksüsteem 

0,3-0,4 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,8-1,0 kg/m² 

Liiga poorse ja/või ebatasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasanduskiht: 

Tasanduskiht  

(vajadusel) 

EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,6-0,8 kg/m² 

täitematerjal kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,2-0,25 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,8 mm 0,8-1,0 kg/m² 

 

   

Vahekiht EPOKATE SL, pigmenteerutud 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaiksüsteem  

0,8-1,3 kg/m² 

täitematerjal 

(vajadusel) 

kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0-0,65 kg/m² 

täiskattev  

dekoratiivpuiste 

värvihelbed Disboxid Multicolor või analoog 0,5-0,7 kg/m² 

 

   

Lõpplakk PUR Aqua Top 2 K, 2-komponentne vesialuseline polüure-

taanvaiksüsteem 

0,2-0,3 kg/m² 

Lisalakk 

(vajadusel) 

PUR Aqua Top 2 K, 2-komponentne vesialuseline polüuretaan-

vaiksüsteem 

0,15-0,20 kg/m² 

 

   

Märkused: 

kattesüsteem on väga hea kraape- ja UV kindlusega, VOC = 0 

läikiva pealispinna tagab lõpplakk PUR Aqua Top 2K G 

siidjasmati pealispinna tagab lõpplakk PUR Aqua Top 2K SG 

mati pealispinna tagab lõpplakk PUR Aqua Top 2K M 

PUR Aqua Top 2K on Remmers Bauchemie GmbH toode. 

värvihelbed Disboxid Multicolor on CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH toode. 
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EPOSYST COMPACT 

Libisemiskindla pinnaga värviliivaga täidetud epoksüvaik puistemasskate 

Kattesüsteemi kogupaksus ≥ 2-4 mm 

Kasutusalad nii kuivad kui ka märjad tootmisruumid, garaažid, koridorid, laod 

FeRFA type 4/5 

  

kulu ca: 

   

Krundikiht EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,3-0,4 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,8-1,0 kg/m² 

Liiga poorse ja/või ebatasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasandus kiht: 

Tasanduskiht  

(vajadusel) 

EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,6-0,8 kg/m² 

täitematerjal kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,2-0,25 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,8 mm 0,8-1,0 kg/m² 

 

   

Kattemass EPOKATE HM, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,6-0,8 kg/m² 

täitematerjal kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,2-0,3 kg/m² 

kareduspuiste värviliiv ø 0,4-0,8 mm või 0,7-1,2 mm 2,5-3,0 kg/m² 

 

   

Kattelakk EPOKATE LAKK või EPOKATE LAKK-3, värvitu 2-komponentne 

lahustivaba epoksüvaik-süsteem 

0,8-1,2 kg/m² 

 

   

Märkused: 

Eriti kulumiskindla kareduse saab, kui vahekihi nakkepuiste sisaldab osaliselt korundi, karborundi või smirglit. 
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EPOSYST HM 

Libisemiskindla pinnaga värviliivaga täidetud epoksüvaik hõõrdemass kate 

Kattesüsteemi kogupaksus ≥ 4-6 mm 

Kasutusalad nii kuivad kui ka märjad tootmisruumid, laod, garaažid, koridorid 

FeRFA type 6 

  

kulu ca: 

   

Krundikiht EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,3-0,4 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 1,0-1,8 mm 0,8-1,0 kg/m² 

 

   

Kattemass EPOKATE HM, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

215 g/m²/mm 

täitematerjal värviliiv ø 0,4-0,8 mm või ø 0,8-1,2 1,8 kg/m²/mm 

 

   

Kattelakk/ 

immutus 

EPOKATE LAKK või EPOKATE LAKK-3, värvitu 2-komponentne 

lahustivaba epoksüvaiksüsteem 

300-320 g/m²/mm 

 

   

Märkused: 

Kattemass paigaldatakse konkreetset kihipaksust tagava kastiga ja tihendatakse nn helikopterhõõrutiga; 

lisakareduse saab anda klaaskuulide puistega kattelaki paigalduse ajal. 
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EPOSYST KP 

Värvikruusaga täidetud reljeefse pinnaga dekoratiivne epoksüvaik- kivipõrand kate 

Kattesüsteemi kogupaksus ≥ 6-12 mm 

Kasutusalad kuivad dekoratiivsust eeldavad müügisaalid, koridorid, näitusteruumid, 

välistrepid 

FeRFA type 6 

  

kulu ca: 

   

Krundikiht EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,3-0,4 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 1,0-1,8 mm 0,8-1,0 kg/m² 

 

   

Kattemass EPOKATE HM, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

215 g/m²/mm 

täitematerjal värvikruus ø 2-4 mm või ø 4-6 mm 1,8 kg/m²/mm 

 

   

Kattelakk EPOKATE LAKK-3, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaiksüsteem 

300-320 g/ m²/mm 

 

   

UV-kindel lisa-

lakk (vajadusel) 

Epoxu UV 100 või PUR Aqua Top 2K, 2-komponentne UV 

kindel epoksüvaiksüsteem 

sõltub lakist 

 

   

Märkused 

Välistreppidel ja suurte klaaspindadega ruumis kasutamiseks tuleks kindlasti teostada lisalakk UV- kindla 

epoksü- või polüuretaanvaik lakiga. 

Epoxy UV on Remmers Bauchemie GmbH toode.  

PUR Aqua Top 2K on Remmers Bauchemie GmbH toode. 
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EPOSYST CHEM 

Libisemiskindla pinnaga naturaalse- või värviliivaga täidetud erinevatele kemikaalidele 
vastupidav epoksüvaik kate 

Kattesüsteemi kogupaksus ≥ 2-4 mm 

Kasutusalad nii kuivad kui ka märjad keemiatoodete tootmisruumid, kemikaalide avarii-

vannid, kemikaalide laod, garaažid 

FeRFA type 4/5 

  

kulu ca: 

   

Krundikiht EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,3-0,4 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,8-1,0 kg/m² 

Liiga poorse ja/või ebatasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasandus kiht: 

Tasanduskiht  

(vajadusel) 

EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,6-0,8 kg/m² 

täitematerjal kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,2-0,25 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,8 mm 0,8-1,0 kg/m² 

 

   

Kattemass EPOKATE CHEM, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,6-0,8 kg/m² 

täitematerjal kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,25-0,35 kg/m² 

kareduspuiste naturaal- või värviliiv ø 0,7-1,2 mm 2,5-3,0 kg/m² 

 

   

Kattelakk EPOKATE CHEM, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

0,8-1,2 kg/m² 

 

   

Märkused: 

Eriti kulumiskindla kareduse saab, kui vahekihi nakkepuiste sisaldab osaliselt korundi, karborundi või smirglit. 
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EPOSYST HM/CHEM 

Libisemiskindla pinnaga naturaalse- või värviliivaga täidetud erinevatele kemikaalidele 
vastupidav epoksüvaik hõõrdemass kate 

Kattesüsteemi kogupaksus ≥ 4-6 mm 

Kasutusalad nii kuivad kui ka märjad keemiatoodete tootmisruumid, kemikaalide avarii-

vannid, kemikaalide laod, garaažid 

FeRFA type 6 

  

kulu ca: 

   

Krundikiht EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaiksüsteem 

0,3-0,4 kg/m² 

nakkepuiste kvartsliiv ø 0,1-0,3 mm 0,8-1,0 kg/m² 

 

   

Hõõrdemass EPOKATE HM, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaiksüsteem 

215 g/m²/mm 

täitematerjal Värviliiv tera ø 0,4-0,8 või 0,7-1,2 mm 1,8 kg/m²/mm 

 

   

Kattelakk EPOKATE CHEM, värvitu 2-komponentne lahustivaba 

epoksüvaik-süsteem 

300 g/m²/mm 

 

   

Märkused: 

Kattemass paigaldatakse konkreetset kihipaksust tagava kastiga ja tihendatakse nn helikopterhõõrutiga; 

lisakareduse saab anda klaaskuulide puistega kattelaki paigalduse ajal. 
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Aluspindade ettevalmistus epoksüvaik kattesüsteemide ehitamiseks 

Kõige olulisem reegel epoksüvaik põrandakattesüsteemide ehitamisel ütleb, et aluspind peab olema hästi ette 

valmistatud. Seda aspekti ei tohi mingil juhul alahinnata, et mitte üllatuda põrandakatte ebakvaliteetsest välja-

nägemist või enneaegsest purunemisest koormuste rakendumisel. See tähendab, et aluspind epoksüvaik põ-

randakattesüsteemide ehitamiseks oleks mehhaaniliselt terviklik ja tugev, samuti puhas ja valitud kattesüstee-

mi jaoks sobiva pinnatekstuuriga.  

Peale aluspinna ettevalmistust tuleb kindlasti teostada aluspinna kruntimine või veelgi parem kui on võimalik 

teostada täiendav epoksüvaigu ja kvartsliiva segumassist tasanduskiht. See on eriti kasulik siis, kui aluspinnal on 

kalduvus mureneda, mida võivad teha mingitel juhtudel teatud tüüpi looduskivialused, või väga poorne betoon. 

Kruntimise põhiolemus on, et kruntmaterjaliga täidetakse ja suletakse täielikult  aluspinna poorid ja tekitatakse  

põrandakatete ehituseks vajalik aluspinda kinnitunud nakkekindel alus.  

Kindlasti peab jälgima, et kruntmaterjal ei sisaldaks, samuti kruntimise ajal ei lisataks kruntmaterjali hulka, 

erinevaid lahusteid ega vedeldajaid. Viimased viivad betooni karbonaatseid soolasid, mis pehmendavad betoo-

ni ja seega vähendavad nakkekindlust ning on peamiseks põhjuseks osmoosi mullide tekkimisele põrandakat-

tes. 

Järgnevalt kirjaldame erinevate aluspindade ettevalmistust vaikkatetega katmiseks. 

Betoon  

Ideaalis peaks betoonist alus olema ühtlane, homogeenne ja ilma pragudeta tsemendist, liivast, killustikust ja 

veest koosnev kivim.   

Betooni pinnad töödeldakse lihvmasinatega siledaks ja kaetakse niiskuse eraldumiseks kas kilega või vastavate 

niiskuse eraldumist tõkestavate materjalidega. Mõnikord sisaldavad järelhooldusained lisaaineid, nagu näiteks 

silikaadid, parafiinid, vahad, PVA jne, mis võivad tõsiselt mõjutada nakketugevust aluspinna ja epoksüvaik kat-

tesüsteemi vahel. 

Üldjuhul testitakse betooni tugevust betoonist võetud kuubikute survetugevuse testiga. Kui see survetugevuse 

test ka osutub rahuldavaks, ei anna nimetatud test mingit tagasisidet selle betooni pealispinna nakketugevuse 

kohta ehk teisisõnu - ei kajasta betooni tõmbetugevust. 

Betoonaluse nakketugevus, millele mõjuvad suured koormused, peab olema vähemalt 2 N/mm². Keskmiste 

koormuste korral (näiteks haiglad, koolid, kontorid jms.) on vajalik saavutada 1,2 N/mm² betooni tõmbetuge-

vus. 

Nagu allpool kirjeldame on seda võimalik kergesti mõõta. Ja sellised mõõtmised tuleks teostada üle kogu põ-

randa piisaval hulgal katsetega, et olla kindlad betooni piisavas nakketugevuses. 
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Betooni tõmbetugevust ehk betoonpinna nakketugevust saab mõõta järgmiselt: liimides põrandapinnale metal-

list kettad ja kohaldades sellele spetsiaalse tõmbeseadmega nõutavat tõmbejõudu kuni betooni purunemiseni 

ja metallketta eemaldumiseni aluspinnast. 

Nimetatud tõmbekatseid on soovitav teostada kõikide betoonpõrandate korral enne epoksüvaik põrandakatte-

süsteemide ehitamist. 

Uus betoon  

Uus betoon peab olema kuivanud vähemalt 28 päeva enne epoksüvaik kattesüsteemidega katmist. Betooni 

pind peaks olema soovitavalt lihvitud ja silutud puithõõrutiga, sest see annab piisavalt sileda pinna ilma liiga 

paksu tsemendipiima kihita. 

Tsemendipiim on betooni tihendamise käigus betooni pinnale tõusev tsementi ja vett sisaldav õhuke kiht, millel 

on halb nake betoonkivimiga. Nimetatud tsemendipiima kiht tuleb eemaldada enne epoksüvaik kattesüsteemi-

de ehitamist ning teha seda soovitavalt mehaaniliselt. Happepesu, mida mõnikord kasutatakse, on mitte soov i-

tav alltoodud põhjustel.  

Tsemendipiima mehaaniline eemaldamine  

Eelistatud meetod on nn. kuulpuhastus, kus põranda tsemendipiima eemaldavad suure survega põrandale 

suunatud metallkuulid, mis seejärel ka kohe masinasse tagasi suunatakse. Kuulpuhastus eemaldab betoonkivi-

mi pinnalt kõik nõrgalt nakkunud ja pehme osa ning juhib selle tolmuimejasse. Allesjääv kõva betoonstruktuur 

on korralik alus vaikkatete ehitamiseks.  

Kasutada võib ka betoonpinna teemantiga lihvimist. Kuna teemantlihvimise käigus pöörleb teemantteradega 

kaetud tasapinnaline plaat esialgu kõrgemate betooni osade peal, siis tuleks kvaliteetse aluspinna saavutami-

seks kindlasti jälgida, et teostataks nn. süvalihv.  Teemantlihvimise järgselt peaks betoonstruktuuri nn. kiviaines 

nähtaval vähemalt vähemalt 1/3 pinnaosast. Kui kasutatakse märglihvimist, siis tuleks kindlasti peale lihvimis-

protseduuri teostama maha jäänud lihvimisjäänuste survepesuga betoonipinnalt eemaldama ja tagama betooni 

piisava kuivamise enne vaikkattega katmist. 

Kasutada võib ka betooni freesimist. Kuna freesid kipuvad tekitama liiga karedat pinda, mis on sageli õhukeste 

võõpkatete jaoks liiga suure ebatasasusega, siis saab seda meetodit kasutada vaid paksude (≤2 mm) kattesüs-

teemide korral. 

Kõik mehaaniline puhastusmeetodid tekitavad üldjuhul aga palju tolmu ja müra, millega peab arvestama. Hea 

tolmuärastussüsteemide olemasolu, ruumi üldventilatsioon, kõrvaklapid ja sobivad näomaskid on selle töö 

käigus vajalikud. Kaitsma peab ka vibratsiooni eest, mida tekitavad seadmed. 

Betooni happepesu 

Kuigi happe söövitus eemaldab betooni pinnalt efektiivselt tsemendipiima ja annab epoksüvaik kattesüsteemi-

dega katmiseks sobivalt kergelt profileeritud pinna, on sellel meetodil mitmeid ebapraktilisi nüansse, mistõttu 

ei saa seda soovitada.  
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Nimelt tuleks peale betooni töötlemist happega tagada pesuvee piisav äravool, et minema uhtuda happepesu 

vesi. Betooni tuleb pesta peale happepesu seni, kuni põranda pH on neutraalne (pH = 7). Happejäägid ei tohi 

jääda betooni sisse! 

Seejärel tuleb jällegi põrand põhjalikult kuivatada enne epoksüvaik kattesüsteemidega katmist. Vastasel korral 

epoksüvaik krunt ei saa tungida piisavalt betooni ja tekitada vajalikku nakketugevust. Alati on oht, et happepe-

su võib tungida läbi betoonipragude kahjustama betoonaluse metallsarrust. Sama moodi võivad happe aurud 

kahjustada ruumis asuvaid kaitsmata metallist detaile, nagu seadmed, radiaatorid, ventilatsioonitorustikud 

vms.. 

Lisaks kõigele ei ole töö hapetega sugugi ohutu – töö teostajad peaks olema hästi kaitstud, et mitte saada hap-

pepõletusi. Kindlasti tuleb kanda vastavat kaitseriietust, saapad, kindad ja kaitseprillid. 

Kui aga ikkagi on otsustatud läbi viia happepesu, siis ei tohiks seda teha kontsentreeritud HCl-ga (tavaliselt 

tarnitakse 30% lahus), vaid see tuleks omakorda lahjendada kontsentratsioonini umbes 10-15% ja rakendada 

kattevõimet on umbes 0,5 l/m 2 . Hape peaks reageerima ja tekitama vahtu üle kogu  pinnal võimalikult ühtla-

selt.  

Muud saasteained  

Jälgima peaks ka seda, et isegi uus betoon võib olla saastatud ehitamisest tulenevalt, nagu näiteks katuseehitu-

se jäätmed tõrv, värv, kips, õlid, vahad jne.. Ka need saasteained tuleb eelnevalt mehaaniliselt eemaldada.  

Vana betoon  

Vana betoonalus peab olema kõva, puhas ja heas seisukorras. Kõik praod, augud ja muud ebatasasused tuleks 

täita epoksüvaik pahtliga või epoksüvaik-kvartsliiva segumassidega. 

Järgima peaks järgmist: 

 Värvkate ei ole kergesti eemaldatav. Kuulpuhastus või liivaprits on eelistatud meetod värvkatte 

eemaldamiseks. Värvide eelmaldamisel peaks hoiduma kaubanduses müügil olevatest värvieemaldaja-

test, kuna need jätavad alusbetooni vahaja jäägi, mida on veelgi raskem eemaldada kui värvi ja mis vä-

hendavad epoksüvaik kattesüsteemide aluspinnaga nakkumist.  

 Õlid ja määrdeained on kõige paremini eemaldatavad auru puhastusega koos puhastusvahendiga. 

Põhjalik puhastamine kuuma leeliselahustega eemaldab mineraalõlid ja määrded samuti efektiivselt.  

 Väga raske on täielikult betoonist eemaldada  loomseid rasvasid, isegi kui kasutada auru puhastust ja 

sööbivaid pesuaineid.  Kui rasvad on imendunud betooni, siis parim viis on mehaaniline betooni 

väljapiikamine ja uue betooni valamine.  

 Rasvasid võib proovida ka betoonist välja põletada. Lahtise leegiga põletamisel peab aga arvestama, et 

see kuumutab rasvad välja mitte sügavamalt kui ca 8..10 mm ja seda võivad teha vaid väljaõppinud 

spetsialistid, kes oskavad hoiduda suurema tulekahju tekkimise eest! 
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 Peale vana betoonaluse puhastamist peaks enne epoksüvaik põrandkattesüsteemide ehitust ehitama 

lisakihi epoksüvaik-kvartsliiva segumassiga suhtes 2:1.  

Kahhelkivid  

Kui tekib vajadus teostada epoksüvaik kattesüsteemi ehitus kahhelkividele, peab olema veendunud, et plaadid 

on kindlalt kinnitunud aluspinnale. Plaadid tuleb läbi koputada ja kus tekib kahtlus, et plaadid ei ole aluspinna 

küljes korralikult kinni liimitud, on parem need eemaldada ja teostada alusbetooni mehaaniline ettevalmistus 

ning kruntimine epoksüvaik kruntidega. 

Kui plaadid on kindlalt ühendatud, tuleks teostada plaadipindade karestamine. Seni ei ole avastatud paremat 

moodust kui kuulpuhastus või liivapritsiga karestamine. Lihvimine ja freesimine võivad plaadid aluspinnast lahti 

vibreerida, samuti plaadiservi ja nurki ning isegi terveid plaate lõhkuda. 

Isevalguvaid epoksüvaik põrandakatteid üldjuhul kahhelkividel ei kasutata, kuna plaatide paigalduse ebatasasus 

ja materjali kulu on liiga suur. 

Teras ja muud metallid  

Teras tuleks puhastada õlidest ja rasvadest sobiva lahusti abil ja seejärel töödelda liivapritsiga Rootsi standardi-

le SA 2 ½ vastavaks. Harjamise või muu viisi kriimustamine ei ole üldjuhul piisav nakkepinna tekitamiseks. 

Kohe pärast liivaprits puhastust tuleks metall kruntida tavapärase korrosioonivastase tsinki sisaldava metalli-

krundiga. 

Tsinkkrundid ei ole soovitavad kasutada põranda värvkatete, isevalguvate katete ega hõõrdemasside alla, kuna 

nad kipuvad olema poorsed ja mehhaaniliselt nõrgemad. 

Samuti ei ole soovitav epoksüvaik põrandakatteid ehitada värvilistest metallidest alustele. 

Kui seda aga tuleb teha, peab ette nägema põhjaliku happega söövitamist ja õlide ning rasvade ärastustööd, 

millele järgneb veega puhastus ning korralik kuivatus. 

Klaas  

Klaas tuleks hoolikalt mustusest ja õlist puhastada, siis lihvida või teisiti mehaaniliselt karestada.  

Plastmass 

Lamineeritud või termokõvenevast plastist saab epoksüvaik kattesüsteemidele kerge vaevaga hea aluse. Kind-

lasti tuleb aga Ketooni või mõne muu lahusti abil eemaldada vormimääre ja teostada lihvimise teel piisav kares-

tus. 

Polüetüleenist või polüpropüleenist aluspindasid tuleks kas söövitada happega või põletada leegiga , et saavu-

tada nende nakkekindlus.  

Puit  

Üldiselt epoksüvaik kattesüsteeme ei ehitada puitalustele. Kui aga on vaja seda teha, siis kõige targem oleks 

olemasolev puitalus katta uue vineerplaadiga ja teostada epoksüvaik kattesüsteemi ehitus juba vineerplaadile. 
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Juhul kui sellist vineerplaati ei ole võimalik paigaldada, siis tuleks pudust aluspõrand eriti hoolikalt lihvida kuni 

tugeva puidustruktuurini. 

Bituumen või asfalt  

Bituumen või asfaltkatted ei ole epoksüvaik põrandakatete jaoks sobivad alusmaterjaliks. 

Vana epoksüvaik kattesüsteemidest põrandakatted  

Iga kord, kui vana epoksüvaik põrandakattesüsteem tuleb katta uue epoksüvaik kattesüsteemiga, peab selle 

korralikult mehaaniliselt karestama. Eelduseks on muidugi, et olemasolev kattesüsteem on aluspinnaga hästi 

nakkunud. Nõrgalt nakkunud vana kattesüsteem tuleb aluspinnalt eemaldada.  

 

Täpsemat teavet betooni ettevalmistuse kohta saab: 

 Suomen Betonilattiayhdistys’i poolt välja antud brošüürist Betonilattioiden Pinnoitusohjeet 2010 By 54 

/  BLY 12, ptk. 5.9;  

 FeRFA juhendist „Guidance Note No11: The Prepairing Substrates to Receive Resin Flooring and 

Finishing of Resin Terrazzo Systems“ (ISBN 0-9538020-7-8). 

 



Lisamaterjal BETOONI MANUAAL 

Epokate OÜ | www.epokate.ee | +372 508 3751 | info@epokate.ee| Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald, Tartumaa 60534 

Polümeerkattega kaetavale betoonpõrandale esitatavad nõuded ja 
ehitussoovitused 

Betoonpõrand ja selle peale ehitatud epoksüvaik põrandakate moodustavad monoliitselt töötava põranda, 

mistõttu enne põrandakatte ehitamist tuleb suurt tähelepanu pöörata ka alusbetooni kvaliteedile. 

Allpool kirjeldatakse epoksüvaik põrandakatte aluseks olevale betoonpõrandale esitatavaid nõudeid. 

Betooni niiskustase 

Betooni piisav niiskustase tuleb määrata selleks, et põrandakatteks ehitatud vaikkattele ei hakkaks altpoolt 

mõjuma liiga suured niiskuskoormused ning samuti selleks, et betooni hilisema kuivamise käigus tekkiv mahu 

kahanemine ei tekitaks peale vaikkattega katmist betooni pragunemisest või betooni kaardumisest tingitud 

lisaprobleeme. 

Betoonpõranda plaadi pindmisest kihist alguse saav intensiivsem niiskuse eraldumine toob kaasa olukorra, kus 

betoonpõranda pealmine osa on kuivem ja sügavamale minnes niiskussisaldus suureneb. Betoonpinna niiskus-

taseme mõõtmisel tuleks seetõttu arvestada, mil moel betooni ühtlasemat kuivamist tagatakse. Betoonpõran-

da kuivamise käigus betoonplaadi pealmist osa kas kastetakse või kaetakse vastavate niiskuse eraldumist tõkes-

tavate materjalidega. 

Betooni niiskustaseme mõõtmiseks tuleks teha piisava sügavusega puuraugud ja mõõta niiskus sobivalt sügavu-

selt puuraugus või võtta betoonplaadilt betoonitükk ja hinnata selle niiskustaset laboris. 

Epokate vaikmaterjalidega katmise eeltingimuseks on, et betooni niiskusesisaldus ei ületa 4% või selle suhteline 

niiskus on alla 96%. Eriti tähelepanelik peab olema, et betoonplaadi pindmine, 1…5 mm paksune kiht oleks eriti 

kuiv, et vaikkate saaks võimalikult sügavale kuiva betooni tungida. 

Betoonpõranda niiskustõke 

Uusehituste puhul on vajalik betoonpõrandat kaitsta maapinnast tõusva niiskuse vastu. 

Täpsemat teavet betooni niiskusesisalduse nõuetekohase mõõtmise kohta saab: 

• Suomen Betonilattiayhdistys’i poolt välja antud brošüürist Betonilattioiden Pinnoitusohjeet 2010 By 54 

/  BLY 12, ptk. 5.1; 

• Suomen Betonitieto brošüürist Betonilattiat 2001, by 45 / BLY 7, ptk. 4.3.1; 

• FeRFA juhendist „Guidance Note No5: The Effective Use of Surface Damp Proof Membranes“ (ISBN 0-

9538020-8-6). 

Osmoos 

On juhtunud, et betoonalustele ehitatud õhukesekihiliste sünteetiliste vaikkatete ehitamise järgselt kolme kuu 

kuni kahe aasta jooksul tekivad põrandakattesse mullid, mille suurus on mõnest millimeetrist kuni maksimaal-

selt 100 mm ja kõrgus umbes 10…15 mm. Nende mullide purustamisel leiab sellistest mullidest survelist vede-
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likku. Selliste mullide moodustumise täpset mehhanismi ei ole tänaseni suudetud kindlaks teha, kuid nende 

tekkimise põhjuseks arvatakse olevat osmoos. 

Mullid, mis tekivad vahetult põrandakatte ehitamise järgselt ei ole tekkinud osmoosi mõjul, vaid pigem betooni 

jäänud liigniiskusest. 

Kuna osmoosi mehhanismi lõpuni ei tunta, siis osmoosist tulenevate mullide vältimiseks tuleks silmas pidada 

järgmist: 

• Uute betoonpõrandate puhul tuleks jälgida, et betoon ei sisaldaks lahustuvaid soolasid; 

• Betoonpõranda valamistööde käigus tuleks vältida halvasti pestud seadmeid; 

• Võimaldada betoonplaadil kuivada heades tingimustes, ühtlaselt ja võimalikult kaua - minimaalselt 28 

päeva; 

• Valatud betoonpinna ettevalmistus teha soovitatavalt mehaaniliste seadmete abil, mitte kemikaale 

ega pesuaineid kasutades. Eriti peaks vältima happepesu! 

• Valmis betoonipinnalt peaks eemaldama enne põrandakatte tööde algust igasugune mustus ja betooni 

imendunud ained; 

• Kasutada põrandakatte kruntideks vaid lahusteid mittesisaldavaid materjale. 

Lisainfot osmoosi tekkepõhjustest leiab: 

• FeRFA juhendist „Guidance Note nr. 2: Osmosis in Resin Flooring“ (ISBN 0-9538020-5-1). 

Betoonpõranda tugevus ja kulumiskindlus 

Põrandabetooni tugevus ja kulumiskindlus tuleb valida projekteerimise käigus vastavalt põranda kasutusvaja-

dustele. Selle saab määrata tabelist (by 45 / BLY 7, ptk. 1.2.2 ja 1.4.2). 

Oluline on tagada alusbetooni tõmbetugevus, kuna see saab vaikkatetega katmisel määravaks. Betooni tõmbe-

tugevus tööstuspõrandate korral, millele mõjuvad suured koormused, peab olema vähemalt 2 N/mm². Kesk-

miste koormuste korral (näiteks haiglad, koolid, kontorid jms.) on vajalik saavutada 1,2 N/mm² betooni tõmbe-

tugevus. Täpsemad juhised tõmbetugevuse määramiseks saab tabelist Betonilattiat 2002 by 45 / BLY 7, ptk.4.6. 

Tõmbetugevust saab kontrollida tõmbetugevuse katseseadmega, millega liimitakse betoonpinnale tõmbeseib 

ja tõmmatakse seda mõne aja pärast mõõdetava jõuga. 

Tõmbetugevuse katseseade on olemas firmal Savekate OÜ (Erichsen M525B). 

Betoonpinna tasasus 

Betoonpõrandale ehitatavate vaikkatete paksus on üldjuhul väga väike, mistõttu enamikel juhtudel põranda-

katted kopeerivad betooni ebatasasusi. Seetõttu tuleb betoonpõranda tasasusele pöörata erilist tähelepanu. 

Põranda tasasus määratakse projekteerimise käigus ja põrandakatte ehitusega need üldjuhul ei muutu. 

Betoonpõranda sileduse all mõeldakse betooni pinna struktuuri ja kurrulisust. Kui betoonpõranda katmiseks 

kasutatakse tolmupidureid või õhukesi võõpkatteid, siis tuleb betooni pind ette valmistada võimalikult sile. 

Selleks tuleb enne põrandakatte ehitust betooni lihvimisel kasutada teemantlihvi. Isetasanduvate masskatete 

alla soovitatakse karedamat aluspinda, mis saavutatakse enne põrandakatte ehitust betooni töötlemisega 
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kuulpuhastusseadme või betooni freesimisega. Parima ettevalmistatud pinna saab kasutades kuulpuhastussea-

det. 

Kuulpuhastuse seade on olemas firmal Savekate OÜ (Blastrac). 

Täpsemat teavet betoonpõranda ettevalmistuse kohta saab: 

• Suomen Betonitieto brošüürist Betonilattiat 2001, by 45 / BLY 7, ptk. 1.4.1; 

• FeRFA juhendist „Guidance Note No11: The Prepairing Substrates to Receive Resin Flooring and 

Finishing of Resin Terrazzo Systems“ (ISBN 0-9538020-7-8). 

Vuugid 

Põranda projekteerimisel tuleks arvestada hädavajalike vuukidega. Vuukide arv tuleks hoida võimalikult väikse-

na, kuid sellisena, et tagada betoonpõranda purunematus. 

Kõik alusbetoonis olevad vuugid tuleb teha ka põrandakattesse. Need tuleb põrandakatte ehituse käigus üle 

lõigata, servad puhastada ja kruntida, asetada vuuki õigesse sügavusse vuuginöör ja täita poolelastse vuugi-

massiga. Vuugimass peaks olema piisava elastsusega, et ei rebeneks lahti vuugi servadest vuugi laienemisel, 

samas toetama vuugi servi koormuse üleliikumisel vuugist. Soovitav on mõne aasta möödumisel vuugid uuesti 

avada ja täita jäigema, vuugiservi tugevamalt toetavama vuugimassiga. 

Vaikkattega kaetava betooni puhtus 

Polümeerkattega kaetava betoonpõranda puhtuse temaatika on sama oluline kui betooni niiskusega seotud 

küsimused. Betooni ei tohi olla imendunud polümeerkatte nakkumist alandavaid aineid, näiteks õlisid, lahus-

teid, värve või betooni järelhooldusaineid. Betooni pinnal ei või olla tolmu, tsemendipiimast kihti, liiva jms. 

Eelpool loetletud ained saab enamasti põrandakatte paigalduse eeltöötlusega (kuulpuhastus, freesimine) 

eemaldada, kuid betooni imendunud õlid, rasvad, lahustid ja happed tuleb sealt eemaldada koos betooniga 

ning teostada betooni tagasivalu. 

Betooni järelhooldusained tuleb valida nii, et nad ei sisaldaks vahasid, parafiine ega muid polümeerkatte naket 

alandavaid komponente. Polümeerkattega betoonpõrandate parim järelhooldus on kilega katmine ja betoon-

pinna lisakastmine! 
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Tööstuslike vaikkatetega kaetud põrandate puhastamine ja hooldus 

Tutvustus 

Mistahes liiki vaikkatetega kaetud põrandakatted on alusbetooniga monoliitsed, tugevad ja kulumiskindlad, ei 

eralda kulutamisel tolmu ning on vedelikke mitteläbilaskvad ja mitteimavad.  

Peamine eripära teiste katetega on see, et enamikel vaikkatetel (välja arvatud dekoratiivsed kivipõrandkatted 

näiteks EPOSYST-KP) puuduvad materjalipoorid, kuhu koguneksid bakterid, mikroorganismid ja mustus. Samuti 

pole põrandatel vuuke mis korjaks ja imaks mustust. Need omadused kindlustavad mitte ainult põrandate 

vastupidavuse, vaid ka lihtsustvad põrandate puhastamist, kui kasutusel on sobiv puhastusrežiim.  

Põrandale langev tolm ja mustus toimivad koristamata põrandal abrasiivselt ja kulutavad vaikkatet.   

Puhastamine 

Põrandakatte puhastamisel tuleb eristada 2 komponenti, mehhaaniline ja keemiline komponent. 

Mehhaaniline komponent – energija- kantakse põrandale tavaliselt üle küürivate liigutustega, kas käsitsi või 

pesumasinaga. Samuti saab mehhaanilist jõudu üle kanda ka survepesurite ja aurupuhastitega. 

Keemiline komponenet, puhastusaine, lahustab või emulgeerib mustuse või reostuse. Kui see on sündinud on 

eduka puhastamise võtmeks musta vee eemaldamine ja loputus puhta veega.  

Vaikkatted kannatavad puhastamist enamike laialtlevinud puhastusainetega, kui neid on kasutatud vastavalt 

tootjapoolstele ettekirjutustele ja tagatud korralik loputamine puhta veega. 

Alati on siiski kasulik teha uute puhastussainetega eelnev kohttest vähemärgatavates kohtades.  

Ehitusjärgne puhastamine 

Epoksü- ja polüuretaanvaik põrandakatted paigaldatakse tavaliselt uue või saneeritava ehitusobjekti varajases 

ehitus-staadiumis. Seetõttu  võivad põrandad sõltuvalt objekti- ja ehitustööde iseärasustest olla  allutatud väga 

erinevatele tingimustele, nagu näiteks:  

- tõstukiliiklus; 

- raske koormusega seadmete paigaldus; 

- maha läinud värv, õli jm. kemikaalid. 

Kõige selle pärast on soovitav kaalutleda järgmisi abinõusid:  

- põranda kinni katmine ajutise kattega, näit. plastsest materjalist polüetüleenkile (“Polythene”) või 

põrandapapp; 

- liiga varase liikluse (eriti kummirehvsõidukite) vältimine. See vähendab mustuse sööbimise riski 

põrandapinda enne selle täielikku kõvastumist. 
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- madalamal temperatuuril on soovitav pidada 3-7 päevane periood enne, kui põrandat täielikku ek-

spluatatsiooni lubada (jälgida tootekirjeldusi).  

- põranda puhastamine ka tavalisest kangemate keemiliste puhastusvahenditega enne selle kasutusse 

laskmist (siiski mitte enne 10 päeva möödumist katte paigaldusest). Vältida tuleks värvieemaldajaid, 

mis sisaldavad söövitavaid leeliseid ja klorineeritud hüdrokarbonaat-ühendeid, ning atsetooni sest 

need võivad pleegitada põrandapinda või rikkuda selle värvi.  

Kasutusaegne puhastamine 

Spetsiaalne põrandate puhastamise varustus, samuti keemiliste puhastus-vahendite / bakteriotsiidide valik on 

tänapäeval laialdaselt kättesaadav. 

Enne varustuse valimist tuleks läbi mõelda järgmised kriteeriumid: 

Valida vastavalt määrdumise liigile sobiv puhastusmeetod. Seade, mis on sobiv nn. märgmäärdumisega pin-

dadele liha-tööstuses võib mitte sobida nn. kuivmäärdumisega pindadele pagari-tööstuses. 

Valida vastavalt määrdunud alade seisukorrale puhastamismeetod ja puhastussagedus. Kõik meetodid mis 

võivad sobida valmiskauba lao põrandale, ei pruugi sobida kõrge riskifaktoriga piirkondadele nagu näiteks 

külmutatud toiduainete ettevalmistamise ruumide põrandad. 

Meetodid, mis on sobivad väljaspool tööaega, võivad tööajal mitte sobida. Puhastaja peab olema teadlik aero-

soolide kasutamise ohtudest. 

Antistaatiliste katetega põrandad vajavad alati erilist tähelepanu kuna puhastusained võivad muuta katte el-

ektrilisi omadusi 

Lühike soovitus põrandate pesuks: 
- Pühkige põrandalt lahtine tolm ja mustus 

- Kasutage mustusega sobivat puhastusainet 

- Lahustage puhastusaine vastavalt tootja juhistele ja laske tal toimida, kiirendamiseks hõõruge harjaga 

- Ujutage üle veega ja küürige 

- Eemaldage must vesi imuriga või pühkige kummiraakliga äravooluavasse  

- Järgige keskkonnakaitselisi nõudmisi mürgise reovee käitlemisel 

- Loputage veelkord ja eemaldage vesi 

Regulaarne puhastus viiakse tavaliselt läbi kasutades neutraalset vähevahutavat puhastusainet ja sellega 

sobivat puhastusmasinat 
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Lapp ja pang 

ei ole rutiinse koristamise vahendid, nad sobivad pigem mahavalgunud loikude eemaldamiseks. Ideaaljuhul 

sobivad ka lapp ja pang põranda puhastuseks kuid tegelikult ei vahetata pesu käigus vett piisavalt sageli ja 

mustus hõõrutakse seetõttu ühtlaselt kogu põrandale laiali. 

Puhastusmasinad 

on tavaliselt parimad vahendid vaikkatete puhastamiseks sest tagavad kogu puhastuse ajal: 

- Pesuaine kontrollitud kanguse 

- Piisava küürimistsüklite arvu 

- Pideva puhta vee olemasolu 

- Pideva musta vee eemalduse 

- Pideva põrandapinna kuivatuse 

Karedamate katete jaoks annab parema tulemuse harjade kasutamine masinal 

Enamikes puhastusvarustust ja –aineid tootvates firmades pakutakse varustuse ning kemikaalide praktilist 

demonstratsiooni.   

Kuna puhastusmasinate, keemiliste puhastusainete ja bakteriotsiidide valik on nii mitmekesine, võib nende 

valikul kergesti segadusse sattuda. Täpne kemikaaali valik on väga oluline ja on tungivalt soovitav küsida 

koristusfirmade spetsialistidelt nõu.  

Hooldus ja parandamine 

Isegi kõige hoolsamalt puhastatud vaikkattelt võib leida kahjustusi, mis võivad olla tekkinud paigaldamise või 

ekspluatatsiooni käigus mõne ette-arvamatu intsidendi tagajärjel. Selle tulemusena aga võivad tekkida praod, 

mis omakorda suurendab bakterite levimise riski ja kahjustab põrandakatte püsivust ning nõuetele vastavat 

säilivust. 

Kui selline situatsioon peaks ette tulema, siis tuleb kahjustatud vaikkate viivitamatult parandada. Vastasel juhul 

tekivad põrandal niiskuse läbipääsust aluspinda sekundaarsed kahjustused. Soovitav oleks konsulteerida vaik-

katete paigaldamise spetsialistiga, kellel on sügavamad teadmised parandus-tehnikatest, millega teie vaikkate 

teile vastavate tingimustega taastada saaks. 

Kõrgetele tööstushügieeni standarditele vastavaid tingimusi saab rakendada vaid juhul, kui teie vaikkatte 

paigaldus on täielik. 

 

Viited: 

European Council Directive 93/43/EEC on the Hygiene of Foodstuffs (14 June 1993) 

FeRFA Guide to cleaning resin floors (2006) www.ferfa.org 
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Epoksüvaik süsteemide käitlemise nõuanded. 

Epoksüvaik-süsteemidega ümberkäimisel (epoksüvaik ja kinniti koos lisaainetega), mida kasutatakse tööstuses 

ja ehitustel, tuleb olla hoolikas ja jälgida ohutuseeskirju. Need on kemikaalid, ja nagu kõik kemikaalid, tuleb 

nendega ümberkäimisel olla mõistlik ja hoolikas, et ära hoida võimalikke pöördumatuid riske ja ohtusid nii enda 

kui teiste tervisele ja ümbruskonnale. Järgnevalt kirjeldame üldiseid soovituslikke ettevaatusabinõusid, mis on 

epoksüvaik-süsteemidega ümberkäimisel vaja teada ja järgida. Täpsemad juhendid konkreetsete materjalidega 

ümberkäimiseks annavad konkreetsete materjalide ohutuskaardid. 

Tule oht 

Mitmed epoksüvaik-süsteemid on tuleohtlikud, süttivad või isegi plahvatusohtlikud. Enamjaolt on need ohtralt 

lahusteid sisaldavad- või pulbrilised vaigusüsteemid. 

Puhas vaik tavaliselt ei kuulu tuleohu riskiga klassi, kuid kui vaik on tolmu kujul, siis vaigu tolmu pilv on kõrge 

plahvatusohtlikkusega. Normaalsed ettevaatusabinõud vana vaiksüsteemi lihvimisel, freesimisel ja muul viisil 

töötlemisel on vajalikud. Jälgima peaks, et ei tekiks nn “vaigupilve”, mis võib plahvatuse esile kutsuda. Teiseks 

tuleb jälgida, et tööde läheduses ei oleks lahtist tuld ega süüte allikat. Samuti tööde teostamiseks tuleb kasuta-

da töökorras ja mittesädelevate mootoritega tolmuimejaid ja elektritööriistu. 

Selline vaigupilve tekkimise võimalus on suurem pulbervaigu väljavalamisel plastkotist või segamisel madala 

juhtivusega lahustisse. Nende tegevuste tulemusena tekib vaigutolmu staatiline laetus, mis võib viia plahvatu-

seni. 

Tööstushügieen 

Epoksüvaik-süsteemide omadustest lähtuvalt tuleb meeles pidada kõige üldisemat: 

• Mõned kinnitid, enamjaolt sellised, mis on puhtad amiinid, kuid samuti ka happelised anhüdriidid, on tuge-

vad naha ärritajad ja põhjustavad tugevaid kahjustusi silma pritsides. 

• Mitmed materjalid on naha ärritajad, ja võivad korduva või pikaajalise kontakti korral nahaga tekitada naha-

haigusi – ekseeme. 

• Mitmed materjalid on liimuvad ja nakkuvad ning igasuguse kokkupuute korral jätab maha pleki, mis omakor-

da on oht nahaga kokkupuuteks. 

• Mitmete kinnitite ja vaikude aurude kõrge kontsentratsioon, eriti kuumade materjalide korral, on samuti 

silmi, nina ja hingamisteid ärritav. Üksikute materjalide aurud võivad tekitada ka nahaärritusi. 

• Mitmed kinnitid on bronhiaalse ülitundlikkuse tekitajad pideva ja kestva sissehingamise korral ning võivad 

esile kutsuda astmaatilisi reaktsioone. 

• Mõned kinnitid ja lahustid on allaneelamisel toksilised (mürgised). 

Eelpool nimetatud ettekirjutused annavad ettekujutuse kui hoolikas ja ettevaatlik tuleb vaigusüsteemidega 

ümberkäimisel olla. 
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Käsitlemise protseduurid 

Vaigusüsteemide käitlemise, kokkusegamise ja paigalduse käigus tuleb vältida materjali kontakti nahaga ja 

materjali aurude (eriti kuuma materjali korral) mõjusid, eelkõige sissehingamist. Seda saab teha olles materjali-

dega hoolikas ja mõistlik, kasutades vajalikke isikukaitsevahendeid ning järgides allpool toodud protseduure: 

• materjalide kokkusegamine (vaik ja kinniti) peab toimuma hästi ventileeritavates tingimustes (soovitavalt 

eraldi kohtventilatsiooniga hooneosas); 

•  kokkusegatud materjali valamine, piserdamine, laotamine peab toimuma tingimustes, kus heitgaasid eralda-

takse ventileerimisega; 

• mida kuumem on materjal ja mida soojem on töökeskkond, seda enam tuleb ventilatsioonile tähelepanu 

pöörata. 

Peronali hügieen 

See on kõige olulisem faktor hoidmaks ära ärritusi ja tervisekahjustusi. On oluline, et materjalidega ei töötaks 

inimesed, kellel on täheldatud varasemalt nahaärritusi, isegi arstide loale vaatamata. Materjalidega töötlemisel 

on isikuhügieen võimalik saavutada: 

• instrueerides töötajaid ja operaatoreid võimalustest, kuidas ära hoida erinevate komponentide  (vaik, kinni-

tid, lahustid) ja vaigusüsteemide nahaga kokkupuude; 

• hoidudes töökohal suitsetamisest, joomisest, söömisest; 

• koolitades töötajaid kasutama puhastusvahendeid ja teostama puhastamisprotseduure (pesema käsi) ning 

kasutama enne sööma, jooma ja suitsetama hakkamist vajalikke puhastusvahendeid ja protseduure. Meenu-

tagem, et mõned materjalid võivad olla toksilised sattudes suhu või limaskestadele); 

• varustades töömaa vajalike puhastusvahenditega (soe vesi, seep, paberrätid), samuti sobivate puhastusaine-

tega kiireks kasutuseks ettenägematute õnnetuste tarvis. NB! Puhastuskaltsud ja ära visatud kaltsud ei ole 

käte pühkimiseks sobivad! Lahustid, nagu metüül etüül ketoon ja atsetoon ei ole sobilikud käte- ja nahapu-

hastusvahendid! 

• Kasutades erinevaid kappe või kotte linnariietusele ja tööriietusele. 

NB! Haavad, marrastused või väiksemadki nahakahjustused tuleb hoolikalt kaitsta kinnititega ja kinniteid sisal-

davate vaigusüsteemidega kokkupuute eest!!! 

Kaitsevahendid 

Kasutama peaks järgmisi isikukaitsevahendeid hoidmaks ära materjalide võimalik kokkupuude nahaga: 

• kummist või plastikust kindaid kui on vähimgi võimalus materjalidega kokku puutuda. Kindad tuleb puhas-

tada pidevalt vee ja seebiga pestes ja tugevalt määrdunud kindad hävitades; 

• kaitseülikonda või tunkesid, soovitavalt ühekordseid või läbiimbumatuid. Tunkesid tuleb pesta iga nädal. 

• tugevaid kummist või plastist põllesid, mis võivad olla vajalikud lisakaitseks; 

• kogu nägu kaitsvaid läbipaistvaid maske, silmade ja näonaha kaitseks, kus vähegi võib ette tulla materjalide 

pritsimist väljavalamist või lahustitega ümberkäimist; 

• piisavat üld- või lokaalset ventilatsiooniseadmeid, mis eemaldaksid aurud, lõhnad ja tolmu, mis tööprotses-

si käigus võib tekkida; 

Kui riided on vaigusüsteemide erinevate komponentidega määrdunud tuleb nende seljast, käest, jalast eemal-

damisega olla ülimalt hoolikas, et ei tekiks juhuslikke nahaga kokkupuudet. 

Kõik kasutatud ja määrdunud riided ja kaitsevahendid tuleb peale kasutamist hoolikalt puhastada enne nende 

uuesti kasutamist. 

Materjalidega töötavad inimesed tuleb kindlasti instrueerida kaitseriiete ja -vahendite kasutamisest ja anda 

neile lisaaega nende kasutusse antud vahendite ohutuks vahetamiseks ning puhastamiseks. 
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Hädaabi vahendid 

Järgnevalt mõned hädaabivahendid kiireks reageerimiseks. 

Silmad: esmaseks vahendiks materjali silma sattumise korral peab olema koheselt kätte saadav puhas vesi 

silmade loputamiseks pidevalt kuni 10 minuti vältel, millel järgneb võimalikult kiire silmaarsti ülevaatus. Müügil 

on ka spetsiaalsed silmade loputamiseks mõeldud esmaabivedelikud. 

Nahk: nahale sattumise korral on vajalik kahjustunud piirkond viivitamatult pesta puhtaks vee ja seebiga. 

Kõik naha piirkonnad, mis näitavad punetust või põletiku märke, tuleb jahutada ja  pesta jaheda puhta veega 

ning katte kuiva sidemega ja pöörduda arsti poole.  

Kui vaatamata kõikidele ettevaatusabinõudele ja kaitsevahenditele tekib jätkuvalt nahal punetus või ärritus, 

tuleb jätta ära kõiksugu kontaktid lahustitega, vaikudega ja kinnititega ning pöörduda arsti poole. Enne arsti 

luba uuesti tööle asuda ei ole lubatud. 

Kui tekib naha, bronhiaalne või allergiline ülitundlikkus tuleb edaspidi hoiduda igasugusest analoogsete mater-

jalidega kokkupuutest. Isikud, kes ei allu ravile tuleb üle viia teisele tööle. 

Hingamisteed: esmaseks hingamisteede kahjustumise korral on toimetada kannatanu värske õhu kätte ja taga-

da rahulik olek kuni kõik hingamisteede ärrituse sümptomid kaovad. Kui  hingamisteede ärrituse nähud ei lee-

vene, (need peaksid kaduma kiirelt), tuleks pöörduda arsti poole. 

Kõik töötajad, kes pidevalt töötavad epoksüvaik-süsteemidega ja nendega igapäevaselt kokku puutuvad peavad 

saama eespool toodud esmased instruktsioonid vaikkatetega töötamiseks. Kõik lisateave konkreetsete materja-

lide kohta antakse materjalide ja materjali-süsteemide ohutuskaartides. 

NB! Väljavõte ENE teatmikust: 

Ekseem (kr. keeles ekzeö ’lähen keema’ ),sügelemist põhjustav naha pindmise osa krooniline retsidiveeruv 

(taasuv) põletik, sagedamaid nahahaigusi. Lööve on sümmeetriline (korraga näit.mõlemal käel) ja polümorfne 

(punetus, villikesed, leemendus, katud), ilmneb sagedamini kätel, peanahal, kaelal, näol ja jalgadel, hrl. selgesti 

piirdumata laikudena. Ravimisel on oluline kõrvaldada allergeen, viimane tehakse kindlaks nahatestidega. 









Eposyst Compact
1. Krundikiht                   EPOKATE KRUNT                      0,4 kg/m2

Nakkepuiste              kvartsliiv 0,1-0,3 mm              1,0 kg/m2 

2. Vahekiht                      EPOKATE HM                            0,6 kg/m2

Täiteliiv                      kvartsliiv 0,1-0,3 mm              0,2 kg/m2

Puisteliiv                    värviliiv 0,7-1,2 mm                2,5 kg/m2

3. Lõpplakk      

EPOKATE LAKK-3                       

1,2 kg/m2

Eposyst KP
1. Krundikiht                   EPOKATE KRUNT  0,4 kg/m2

Nakkepuiste              kvartsliiv 1,0-1,8 mm              1,0 kg/m2

2. Kattemass                   EPOKATE HM                          2,15 kg/m2

Täiteliiv                      värviliiv 4-6 mm                         18 kg/m2

3. Lõpplakk       

EPOKATE LAKK-3                     

1,5 kg/m2

Eposyst KP
1. Krundikiht                   EPOKATE KRUNT  0,4 kg/m2

Nakkepuiste              kvartsliiv 1,0-1,8 mm              1,0 kg/m2

2. Kattemass                   EPOKATE HM                          1,45 kg/m2

Täiteliiv                      värviliiv 2-4 mm                        12 kg/m2

3. Lõpplakk       

EPOKATE LAKK-3                     

1,2 kg/m2

1. Krundikiht                   EPOKATE KRUNT 0,4 kg/m2

Nakkepuiste              kvartsliiv 0,1-0,3 mm              1,0 kg/m2

2. Vahekiht                      EPOKATE SL                        1,0 kg/m2

Täiteliiv                      kvartsliiv 0,1-0,3 mm              0,5 kg/m2

3. Dekoratiivpuiste    

Disboxid Multicolor

0,7 kg/m2

4. Lõpplakk

PUR Aqua Top 2 K              

0,2 kg/m2

Eposyst Flake Deco Eposyst HM
1. Krundikiht                  EPOKATE KRUNT  0,4 kg/m2

Nakkepuiste             kvartsliiv 0,1-0,3 mm               1,0 kg/m2

2. Kattemass                   EPOKATE HM                          0,75 kg/m2

Täiteliiv                      värviliiv 0,7-1,2 mm                 6,5 kg/m2

3. Lõpplakk                     EPOKATE LAKK-3                       1,2 kg/m2

Eposyst SL

1. Krundikiht                 EPOKATE KRUNT  0,4 kg/m2

Nakkepuiste            kvartsliiv 0,1-0,3 mm                1,0 kg/m2

2. Kattemass                 EPOKATE SL                                 1,3 kg/m2

Täiteliiv                    kvartsliiv 0,1-0,3 mm              0,65 kg/m2

Eposyst SL/M
1. Krundikiht                 EPOKATE KRUNT                        0,4 kg/m2

Nakkepuiste            kvartsliiv 0,1-0,3 mm                1,0 kg/m2

2. Kattemass                 EPOKATE SL                                 1,3 kg/m2

Täiteliiv                    kvartsliiv 0,1-0,3 mm              0,65 kg/m2

3. Mattlakk                    PUR Top TX                               0,08 kg/m2

Eposyst SL/R
1. Krundikiht                 EPOKATE KRUNT                        0,4 kg/m2

Nakkepuiste            kvartsliiv 0,1-0,3 mm                1,0 kg/m2

2. Vahekiht                    EPOKATE SL                                 1,0 kg/m2

Täiteliiv                    kvartsliiv 0,1-0,3 mm                0,5 kg/m2

Kareduspuiste        kvartsliiv 0,4-0,8 mm                2,5 kg/m2

3. Kattemass   

EPOKATE SL                                 

0,8 kg/m2

Eposyst SL/Chips
1. Krundikiht                 EPOKATE KRUNT                       0,4 kg/m2

Nakkepuiste            kvartsliiv 0,1-0,3 mm                1,0 kg/m2

2. Kattemass                  EPOKATE SL                                1,3 kg/m2

Täiteliiv                     kvartsliiv 0,1-0,3 mm             0,65 kg/m2

Dekoratiivpuiste     Disboxid Multicolor helbed 0,15 kg/m2 

Eposyst Compact
1. Krundikiht                   EPOKATE KRUNT                      0,4 kg/m2

Nakkepuiste              kvartsliiv 0,1-0,3 mm              1,0 kg/m2 

2. Vahekiht                      EPOKATE HM                            0,6 kg/m2

Täiteliiv                      kvartsliiv 0,1-0,3 mm              0,2 kg/m2

Puisteliiv                    värviliiv 0,4-0,8 mm                2,5 kg/m2

3. Lõpplakk      

EPOKATE LAKK-3                       

1,0 kg/m2






