Tuotamme
Osakeyhtiö Epokate on perustettu vuonna 2005 ja se perustuu virolaiseen yksityispääomaan. Päätoimialamme
on 2-komponenttisen epoksihartsin tuottaminen, jotta olisi mahdollista asentaa kestäviä, kulutuskestäviä,
hygieenisiä, hyvännäköisiä sekä täysin nykyajan vaatimuksia vastaavia lattiapinnoitteita.

Muutumme
Vuosi-vuodelta olemme lisänneet palveluita. Jotta tuotantoprosessi olisi nykyaikaisempi, olemme hankkineet ja
olemme lähitulevaisuudessa vieläkin hankkimassa monenlaisia automaattisia laitteita materiaalien paremmaksi
sekoittamiseksi, tarkemmaksi annostamiseksi sekä pakkaamiseksi. Asumme Tarton lähellä epoksihartsin
tuottamiseen sopivaksi rakennettussa Oy Epokate oma tuotanto- ja varastorakennuksessa.
Vuodesta 2013 on meilla myyntipalvelu myös Tallinnassa - Epokate Trading OÜ’n varastossa.

Ihmiset
Meillä työskentelevät ihmiset, joilla on lattiapinnoituksen kokemus jo vuodesta 1994 alkaen. Yhdessä löydämme
parhaan ratkaisun lattiallenne.
Hyvät tulevat yhteistyökumppanit, haluamme tarjota teille kestäviä ja korkealaatuisia tuotteita sekä hyvää
palvelua!

Miellyttäviin tapaamisiin!
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EPOKATE KRUNT
Art.-No. 09-S05
Kaksikomponenttinen liuotin-ja nonyylifenolivapaa epoksihartsisysteemi betonipintojen pohjustamiseen
sekä täyte- ja tasoituslaastien valmistukseen.

Ominaisuudet
EPOKATE KRUNT on kaksikomponenttinen liuotin-ja nonyylifenolivapaa läpinäkyvä matalaviskoottinen epoksihartsisysteemi. Materiaalilla on hyvä imeytymiskyky betoniin. Kovettuneena hartsijärjestelmä on erityisen luja,
kestää hyvin vettä, suolaa sekä erilaisia kemikaaleja – laimennettuja happoja, emäksiä, öljyjä sekä polttoaineita.
EPOKATE KRUNT kellertyy UV-säteilyn vaikutuksesta.

Käyttökohteet
EPOKATE KRUNT sopii hyvin:
betonilattioiden pohjustamiseen ennen epoksipinnoitteen asentamista;
itsestäänsiliävien tasoituslaastien valmistamiseen betonilattioiden pienien epätasaisuuksien tasoittamiseen;
sideaineena korjauslaasteissa, jolla tasoitetaan tai paikataan betonialustan isompia epätasaisuuksia.

Tekniset tiedot
Kemiallinen pohja:
Väri:
Viskositeetti (+23° C):
Tiheys (+23°C):
Tartuntalujuus:
Sekoitussuhde (hartsi : kovete):
Käsittelyaika (+23° C):
Reaktion vähimmäislämpötila:
Uudelleen käsiteltävä (+23° C):
Lopullinen reagointi (+23° C):
Vetolujuus:
Puhdistus:

kaksikomponenttinen epoksihartsi (A/F)
läpinäkyvä, vähän kellertävä
n. 240 mPa·s (± 80)
1.07 g/sm³
>B1.5 standardin EVS-EN ISO 13892-8:2002 mukaan
100 : 48 paino-osaa
30 - 40 min
+8° C
8 tuntia – maks. 24 tuntia
7 päivää
ylittää moninkertaisesti betonin vetolujuuden
työvälineet on puhdistettava välittömästi sopivalla epoksihartsiliuottimella.
Pakkaus: 20 kg, 32 kg
Varastointi: 18 kk, jos varastoidaan avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessa, kuivassa ja +12 …+30°C lämpötilassa. Noudata maanpinnan
ja pohjaveden viranomaismääräyksiä ympäristönhoidosta.

Huomautus:
Mikäli materiaalia varastoidaan kylmässä, voi esiintyä materiaalin kiteytymistä sekä muuttumista rasvaa muistuttavaksi massaksi. Sellaisen materiaalin käyttö on mahdollista kahdessa tunnissa materiaalin lämmityksen
jälkeen 50…60°C esim. ympärillä olevalla lämpimällä vesiastialla.
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Pinnoitettavalle betonialustalle asetettavat vaatimukset
Betonialustan tulee olla:
kuiva, kova sekä kestävä;
puhdistettu pölystä, irtoroskista, öljystä ja rasvasta;
suojattu kosteudelta, joka nousee betonialustan alapuolelta;
lujuudeltaan min. C20/25;
iältään min. 28 päivää;
vetolujuudeltaan ≥ 1.5 N/mm²;
kosteudenpitoisuudeltaan alle 4% .
Betonialusta täytyy esikäsitellä mekaanisesti hiekka- tai kuulapuhalluksella, timanttikiillotuksella tai jyrsimällä.

Materiaalin esikäsittely
Komponentti A (hartsi) ja komponentti B (kovete) ovat pakkauksissa oikeassa sekoitussuhteessa. On varmistettava, että kovete sekoittuu kokonaisuudessaan epoksihartsiin. Saatua massaa on sekoitettava noin 2 min. sopivalla sekoittimella noin 300 p/min sekä astian pohjalta että reunoista. On tarkistettava vielä, että kovete on
kokonaisuudessaan sekoittunut hartsiin. Sekoituslämpötilan täytyy olla vähintään +12° C. Sekoituksen jälkeen
massa kannattaa kaataa isompaan asiaan ja jatkaa sekoitusta noin 1 minuutin ajan. Massaan lisättävien hiekkojen ym. täyttöaineiden on oltava kuivia ja lämpötilaltaan min. +12° C.

Asennusmenetelmät sekä kulutusmäärät
1. Pohjuste
Sekoita pohjusteen valmistamiseen EPOKATE KRUNT:n hartsi ja kovete, sulje rullalla alustan huokoset. Pohjustekerrokselle, joka ei ole vielä kovettunut, on ripoteltava kuivaa kvartsihiekkaa. Kvartsihiekan irto-osat, jotka
eivät ole kiinnittynyt pohjusteeseen, on poistettava kokonaan ennen seuraavan kerroksen asentamista. Materiaalikulu 1 mm kerrospaksuudelle on alla olevassa taulukossa.
Kulutusmäärät (m²/mm):
EPOKATE KRUNT 300 - 500 g/m²
Kvartsihiekka
(raekoko ø 0.1-0.3 / 0.4-0.8 mm)

n. 1.0 kg/m²

2. Itsestäänsiliävä tasoituslaasti
Pohjusta pinta tuotteella EPOKATE KRUNT:lla ja ripottele kvartsihiekkaa (kts. kohta 1). Itsestäänsiliävän tasoituslaastin valmistamiseen sekoitetaan EPOKATE KRUNT:n hartsi ja kovete sekä lisätään kvartsihiekkaa alla olevan sekoitussuhteen mukaan. Pystysuorille tai voimakkaasti vinossa oleville pinnoille tarvitaan lisäksi tiksotrooppista ainetta (esim. Sylothix) 2-5% paino-osaa kallistuman määrästä riippuen.
Sekoitussuhde:
EPOKATE KRUNT 1.0 kg
Kvartsihiekka (raekoko ø 0.1-0.3 mm) 0.3-0.6 kg
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Levitä itsestääniliävä seos hammaslastalla kovettuneelle pohjustukselle. Liukkauden estämiseksi pinnoituslaastin pinnalle kannattaa ripotella kvartsihiekkaa. Kulutusmäärät 1 mm paksuiselle kerrokselle ovat alla olevassa
taulukossa.
Kulutusmäärä:
EPOKATE KRUNT 800 g/m²/mm
Kvartsihiekka (raekoko ø 0.1-0.3 mm) 240…480 g/m²/mm
Kvartsihiekka liukuesteeseen
(raekoko ø 0.4-0.8 / 0.8-1.2 mm)

n. 2.5–3.5 kg/m²

3. Täytelaasti
Pinta pohjustetaan tuotteella EPOKATE KRUNT. Ripottele kvartsihiekkaa (kts. kohta 1). Täytelaastin valmistamiseen sekoitetaan EPOKATE KRUNT:n hartsi sekä kovete. Kvartsihiekka kaadetaan ns. horisontaalisekoittimeen,
sekoituksen aikana lisätään etukäteen homogeeniseksi sekoitettu (hartsi sekä kovete yhdessä) hartsisysteemi
alla olevan sekoitussuhteen mukaan. Täyteaineet on sekoitettava hyvin sideaineeseen.
Sekoitussuhde:
EPOKATE KRUNT 1.0 kg
Kvartsihiekka (raekoko ø 0.3–3.0 mm) 8….12 kg
Levitä täytelaasti pohjustukselle paksuudella 3 mm, tasoita ja tiivistä heti lastalla tai hiertomekanismilla. Kulutusmäärät 1 mm kerrospaksuudelle on alla olevassa taulukossa.
Kulutusmäärä (m²/mm):
EPOKATE KRUNT 200 g/m² /mm
Kvartsihiekka
(raekoko ø 0.3–1.5 / 0.3-3.0 mm)

2 kg/ m²/mm

4. Tasoite
Tasoitteella voidaan tasoittaa pienemmät raot sekä halkeamat betonissa, tasoitetta voi myös levittää pystysuorille pinnoille. Laastin valmistamiseen sekoitetaan EPOKATE KRUNT:n hartsi ja kovete, lisätään tiksotrooppista ainetta (esim. Sylothix) kallistuman määrän mukaan. On varmistettava, että täyteaine ja sideaine ovat
sekoittuneet hyvin toisiinsa.
Sekoitussuhde:
EPOKATE KRUNT 1.0 kg
Tiksotroopinen aine 20…50 g
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Suojaustoimenpiteet
EPOKATE KRUNT on liuotinvapaa epoksihartsisysteemi. Koska materiaali on epoksihartsia, ihokosketus voi aiheuttaa ärsytystä tai allergiaa. Käsittelyn aikana on käytettävä suojavaatetusta, jotta vältetään nestemäisen
materiaalin kosketusta ihoon. Kovettunut materiaali on täysin turvallista. Komponentti B (kovete) on syövytvää.
Käsittelyssä on noudatettava käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia turvallisuusohjeita. Käyttöturvallisuustiedotteessa on kerrottu mahdollisista jätteiden hävittämisestä, sekä ohjeet kuinka toimitaan, jos tuotetta pääsee
ympäristöön.

Huomioitavaa:
Materiaalin, ympäristön sekä alustan lämpötilan tulee olla vähintään 12 °C tai vähintään 3 °C kastepisteen yli. Suhteellisen ilmankosteuden on oltava alle 80%.
Kahden eri kerroksen väliseen tartuntaan voi vaikuttaa kerroksien välille jäävä pöly ja kosteus.
Jos kahden kerroksen asentamisen väliin jää pidempi kuin 48 tunnin tauko, alusta on käsiteltävä uudelleen, jotta se tarttuisi hyvin seuraavaan kerrokseen ja puhdistettava kunnolla sekä asennettava vasta
sen jälkeen uusi huokoiset sulkeva laastikerros. Heti uusien kerroksien päälle asentaminen ei ole tarpeeksi riittävä toimenpide.
Tuoreen kerroksen asentamisen jälkeen se on suojattava vedeltä sekä kosteudelta noin 8 tunnin ajan.
Liiallisen kosteuden kovettumisen aikana tunnistaa valkoisista kalkkiläiskistä sekä kovettumattomasta
kerroksesta.
Korkeammat asennuslämpötilat alentavat käsittelyaikaa sekä nopeuttavat kovettumisprosessia, alhaisemmat lämpötilat pidentävät käsittely- sekä kovettumisaikaa.
Materiaalikulut ovat suurempia alhaisissa asennuslämpötiloissa.
EPOKATE KRUNT kellastuu UV-säteilyn vaikutuksesta sekä karbonisoi (sen pinta tulee himmeän valkoiseksi) jatkuvan kosteuden vaikutuksesta. Karbonisaatio ei vaikuta tuotteen lujuuteen eikä kestävyyteen. Se vaikuttaa esteettiseen ulkonäköön sekä puhdistettavuuteen. Näissä tapauksissa voidaan käyttää lakkaukseen sopivaa hartsipinnoitetta.
EPOKATE KRUNT kestää lämpöä 65 C asti.
Muista käsittely- ja materiaalin käyttötavoista on sovittava Epokate OÜ teknisen osaston kanssa.
Epokate OÜ ei vastaa materiaalin väärästä käytöstä aiheutuneista seuraamuksista, koska emme pysty
tarkistamaan myydyn materiaalin käytön sekä varastoinnin oikeinmukaisuutta.
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Art.-No. 11-S10
Laajan käyttöalueen pigmentoitu kaksikomponenttinen liuotinvapaa epoksihartsimateriaali lattiapäällystykseen.

Ominaisuudet
EPOKATE SL on pigmentoitu, itsestäänsiliävä, isoja mekaanisia sekä kemiallisia rasitteita kestävä, kaksikomponenttinen epoksihartsi lattiapinnoite. Se on hyvin helppo asentaa pystysuorassa, sekä sillä on hyvät tasoitusominaisuudet. Kovettumisen jälkeen pinnoite on pinnaltaan kiiltävä, kestää hyvin kulutusta sekä on helppo
puhdistaa. Materiaalilla on erityisen hyvä karbonisaation kestävyys, sekä materiaali kestää hyvin kosteutta jo
aikaisessa työvaiheessa.

Käyttökohteet
EPOKATE SL:a voidaan käyttää:
tuotanto- ja varastotiloissa, työpajoissa, autotalleissa, auloissa sekä käytävillä;
maatalousrakennuksissa, elintarviketeollisuudessa sekä navetoissa rehutilojen lattianpäällysteissä.

Tekniset tiedot
Kemiallinen pohja:
Väri:
Viskositeetti (+23° C):
Tiheys (+23°C):
Pinnan kovuus (Shore D):
Puristuslujuus:
Taivutuslujuus:
Kulutuskestävyys:
Tartuntalujuus:
Iskunkestävyys:
Sekoitussuhde (hartsi: kovete):
Käsittelyaika (+23°C):
Reaktion vähimmäislämpötila:
Uudelleen käsiteltävä (+23°C):
Lopullinen reagointi (+23°C):
Vetolujuus:
Puhdistus:

kaksikomponenttinen epoksihartsi (A/F)
väritön
n. 1600 mPa·s (± 80)
1.55 g/sm³
SH70 standardin EN 13892-6 mukaan
C35 standardin EN 13892-2 mukaan
F10 standardin EN ISO178 mukaan
AR2 standardin EN 13892-4 mukaan
>B1.5 standardin EN ISO 13892-8 mukaan
IR13 standardin EN ISO 6272 mukaan
100:20 paino-osaa
25 min
+10 °C
8 tuntia – maks. 12 tuntia
7 päivää
ylittää moninkertaisesti betonin vetolujuuden
työvälineet on puhdistettava välittömästi sopivalla epoksihartsiliuottimella.
Pakkaus: 25 kg
Varastointi: 18 kk, jos varastoidaan avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessa, kuivassa ja +12 …+30°C lämpötilassa. Noudatettava maanpinnan ja pohjaveden viranomaismääräyksiä ympäristönhoidosta.
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Huomautus:
Mikäli materiaalia varastoidaan kylmässä, voi esiintyä materiaalin kiteytymistä sekä muuttumista rasvaa muistuttavaksi massaksi. Sellaisen materiaalin käyttö on mahdollista kahdessa tunnissa materiaalin lämmityksen
jälkeen 50…60°C esim. ympärillä olevalla lämpimällä vesiastialla.

Pinnoitettavalle betonialustalle asetettavat vaatimukset
Betonialustan tulee olla:
kuiva, kova sekä kestävä;
puhdistettu pölystä, irtoroskista, öljystä ja rasvasta;
suojattu kosteudelta, joka nousee betonialustan alapuolelta;
lujuudeltaan min. C20/25;
iältään min. 28 päivää;
vetolujuudeltaan ≥ 1.5 N/mm²;
kosteudenpitoisuudeltaan alle 4% .
Betonialusta täytyy esikäsitellä mekaanisesti hiekka- tai kuulapuhalluksella, timanttikiillotuksella tai jyrsimällä.

Materiaalin esikäsittely
Komponentti A (hartsi) ja komponentti B (kovete) ovat pakkauksissa oikeassa sekoitussuhteessa. On varmistettava, että kovete sekoittuu kokonaisuudessaan epoksihartsiin. Saatua massaa on sekoitettava noin 2 min. sopivalla sekoittimella noin 300 p/min sekä astian pohjalta että reunoista. On tarkistettava vielä, että kovete on
kokonaisuudessaan sekoittunut hartsiin. Sekoituslämpötilan täytyy olla vähintään +12° C. Sekoituksen jälkeen
massa kannattaa kaataa isompaan asiaan ja jatkaa sekoitusta noin 1 minuutin ajan. Massaan lisättävien hiekkojen ym. täyttöaineiden on oltava kuivia ja lämpötilaltaan min. +12° C.

Asennusmenetelmät sekä kulutusmäärät
1. Itsestäänsiliävä laasti – EPOSYST SL
Itsestäänsiliävä laasti asennetaan etukäteen pohjustetulle pinnalle. Itsestääniliävän laastin valmistamiseen
sekoitetaan EPOKATE SL hartsi ja lisätään kvartsihiekkaa seuraavan sekoitussuhteen mukaan. Pystysuorille tai
voimakkaasti vinossa olevia pintoja varten tarvitaan lisäksi tiksotrooppista ainetta (esim. Sylothix) 2-5% painoosaa kallistuman määrästä riippuen.
Sekoitussuhde:
EPOKATE SL 1.0 kg
Kvartsihiekka (raekoko Ø 0.1-0.3 mm) 0…0.5 kg
Levitä itsestäänsiiliävä seos pinnalle raakelilla tai hammas-muurauslastalla siten että kerroksen paksuus saavutetaan. Seuraavaksi n. 30-50 min. laastin levittämisestä, tuuleta piikkorullalla. Kulutusmäärä n. 1 mm paksuudella ovat seuraavassa taulukossa.
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Kulutusmäärä (m²/mm):
EPOKATE SL

1.3 – 1.5 kg

Kvartsihiekka (raekoko Ø 0.1-0.3 mm) 0 – 0.75 kg

Suojaustoimenpiteet
EPOKATE SL on liuotinvapaa epoksihartsisysteemi. Koska materiaali on epoksihartsia, ihokosketus voi aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaa. Käsittelyn aikana on käytettävä suojavaatetusta, jotta vältetään nestemäisen materiaalin
kosketusta ihoon. Kovettunut materiaali on täysin turvallista. Komponentti B (kovete) on syövytvää. Käsittelyssä on noudatettava käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia turvallisuusohjeita. Käyttöturvallisuustie-dotteessa
on kerrottu mahdollisista jätteiden hävittämisestä, sekä ohjeet kuinka toimitaan, jos tuotetta pääsee ympäristöön.

Huomioitavaa:
Materiaalin, ympäristön sekä alustan lämpötilan tulee olla vähintään 12 °C tai vähintään 3 °C kastepisteen yli. Suhteellisen ilmankosteuden on pysyttävä alle 80%.
Kahden eri kerroksen väliseen tartuntaan voi vaikuttaa kerroksien välille jäävä pöly ja kosteus.
EPOKATE SL kerrospaksuuden on oltava vähintään 1 mm.
Tilattavat vakiosävyt RAL-kortin mukaan: 1002, 7001, 7023, 7032, 7035, 7038 ja 7040. Erikoissävyt
valmistetaan erikoistilauksesta, kuitenkin minimimäärä vähintään 300kg.
Heikosti peittävät värit kuten esimerkiksi keltainen, punainen tai oranssi vaikuttavat kokemuksien mukaan läpinäkyvältä.
Mekaaninen hiertokuormitus aiheuttaa kulumisjälkiä sekä kulumista. Ota se huomioon käyttöajassa.
Yhteenkuuluvissa pinnoissa käytetään saman eränumeron tuotetta, koska voi esiintyä pieniä väri-, kiilto- ja rakenne-eroavaisuuksia. Pintaan tehtävät värikorjaukset sekä olemassa olevien pintojen käsittely
voi aiheuttaa nähtäviä värisävy- ja rakennemuutoksia.
EPOKATE SL värisävyt eivät ole UV-säteilyssä ja ilmastovaikutuksissa stabiileja sekä voivat kellastua.
Tämä ei vaikuta materiaalin lujuuteen eikä pysyvyyteen, mutta vaikuttaa esteettiseen ulkonäköön sekä
puhdistettavuuteen. Siitä syystä suositellaan päällystää EPOKATE SL lopuksi sopivilla hartsipinnoitejärjestelmillä.
Jos kahden kerroksen rakentamisen väliin jää pidempi kuin 48 tunnin tauko, alusta on käsiteltävä uudelleen, jotta se tarttuu ja puhdistettava kunnolla sekä suoritettava vasta sen jälkeen uusi huokoiset
sulkeva laastikerros. Heti uusien kerroksien päälle rakentaminen ei ole tarpeeksi riittävä toimenpide.
Tuoreen kerroksen rakentamisen jälkeen se on suojattava vedeltä sekä kostuedelta noin 8 tunnin ajaksi. Mahdollisen kostumisen kovettumisen aikana tunnistaa valkoisista kalkkiläiskistä sekä kovettumattomasta kerroksesta.
Korkeammat lämpötilat alentavat käsittelyaikaa sekä nopeuttavat kovettumisprosessia, alhaisemmat
lämpötilat pidentävät käsittely- sekä kovettumisaikaa.
Alhaisimmissa lämpötiloissa materiaalikulut ovat suurempia.
EPOKATE SL kestää lämpöä noin 65 °C:n asti.
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Muista käsittely- ja materiaalin käyttötavoista on sovittava Epokate OÜ teknisen osaston kanssa.
Epokate OÜ ei vastaa materiaalin väärästä käytöstä aiheutuneista seuraamuksista, koska emme pysty
tarkistamaan myydyn materiaalin käytön sekä varastoinnin oikeinmukaisuutta.

30.09.2015

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

Tuotekuvaus

EPOKATE HM

EPOKATE HM
Art.-No. 05-S02
Kaksikomponenttinen, liuotin- ja nonyylifenolivapaa epoksihartsisysteemi ns. hiertomassa- ja dekoratiivisten
lattiapäällysteiden valmistamiseen.

Ominaisuudet
EPOKATE HM on kaksikomponenttinen liuotin- ja nonyylifenolivapaa epoksihartsisysteemi , mikä on läpinäkyvä
ja matalaviskoottinen. Materiaalilla on hyvät liukuominaisuudet käsikäyttöisellä muurauslastalla ja hiomakoneella, vaikka se täytettään suurella määrällä värihiekkaa ja/tai värisoraa.

Käyttökohteet
EPOKATE HM sopii käytettäväksi:
sideaineena värihiekoilla valmistettavien liukuesteisten ns. hiertomassalla rakennettujen teollisuuslattiapäällysteiden valmistamiseen;
myös väri- ja luonnonsoralla valmistettavien dekoratiivisten lattiapäällysteiden rakentamiseen;
suurkeittiöissä, elintarviketeollisuudessa, kaupoissa, käytävissä, portaissa, autotalleissa yms.

Tekniset tiedot
Kemiallinen pohja:
Väri:
Viskositeetti (+23° C):
Tiheys (+23°C):
Tartuntalujuus:
Sekoitussuhde (hartsi : kovete):
Käsittelyaika (+23° C):
Reaktion vähimmäislämpötila:
Uudelleen käsiteltävä (+23° C):
Lopullinen reagointi (+23° C):
Vetolujuus:
Puhdistus:

kaksikomponenttinen epoksihartsi (A/F)
läpinäkyvä
n. 280 mPa·s (± 80)
1.07 g/sm³
>B1.5 standardin EN ISO 13892-8:2002 mukaan
100 : 48 paino-osaa
30-40 min
+10° C
16 tuntia – maks. 24 tuntia
7 päivää
ylittää moninkertaisesti betonin vetolujuuden
työvälineet on puhdistettava välittömästi sopivalla epoksihartsiliuottimella
Pakkaus: 20 kg, 32 kg
Varastointi: 18 kk, jos varastoidaan avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessa, kuivassa ja +12 …+30°C lämpötilassa. Noudatettava maanpinnan ja pohjaveden viranomaismääräyksiä ympäristönhoidosta.

Huomautus:
Mikäli materiaalia varastoidaan kylmässä, voi esiintyä materiaalin kiteytymistä sekä muuttumista rasvaa muistuttavaksi massaksi. Sellaisen materiaalin käyttö on mahdollista kahdessa tunnissa materiaalin lämmityksen
jälkeen 50…60°C esim. ympärillä olevalla lämpimällä vesiastialla.
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Pinnoitettavalle betonialustalle asetettavat vaatimukset
Betonialustan tulee olla:
kuiva, kova sekä kestävä;
puhdistettu pölystä, irtoroskista, öljystä ja rasvasta;
suojattu kosteudelta, joka nousee betonialustan alapuolelta;
lujuudeltaan min. C20/25;
iältään min. 28 päivää;
vetolujuudeltaan ≥ 1.5 N/mm²;
kosteudenpitoisuudeltaan alle 4% .
Betonialusta täytyy esikäsitellä mekaanisesti hiekka- tai kuulapuhalluksella, timanttikiillotuksella tai jyrsimällä.

Materiaalin esikäsittely
Komponentti A (hartsi) ja komponentti B (kovete) ovat pakkauksissa oikeassa sekoitussuhteessa. On varmistettava, että kovete sekoittuu kokonaisuudessaan epoksihartsiin. Saatua massaa on sekoitettava noin 2 min. sopivalla sekoittimella noin 300 p/min sekä astian pohjalta että reunoista. On tarkistettava vielä, että kovete on
kokonaisuudessaan sekoittunut hartsiin. Sekoituslämpötilan täytyy olla vähintään +12° C. Sekoituksen jälkeen
massa kannattaa kaataa isompaan asiaan ja jatkaa sekoitusta noin 1 minuutin ajan. Massaan lisättävien hiekkojen ym. täyttöaineiden on oltava kuivia ja lämpötilaltaan min. +12° C.

Asennusmenetelmät sekä kulutusmäärät
1. Hiertomassa – EPOSYST HM
Hiertomassa asennetaan etukäteen pohjustetulle pinnalle. Hiertomassan valmistamiseen sekoitetaan EPOKATE
HM:n hartsi sekä kovete. Kvartsihiekka kaadetaan ns. horisontaalisekoittimeen, jonka aikana lisätään etukäteen
homogeeniseksi sekoitettu (hartsi sekä kovete yhdessä) hartsisysteemi alla olevan sekoitussuhteen mukaan.
Tarkista, että täyte-aineet ovat sekoittuneet hyvin sideaineeseen. Käytä värihiekkoja 0.4-0.8 mm, 0.8-1.2 mm
tai 1.0-1.8 mm.
Sekoitussuhde:
EPOKATE HM 20 kg
Värihiekka 150 kg
Levitä hiertomassa vastaavalla raapalla, joka takaa kerroksen paksuuden. Tiivistä levitettyä hiertomassaa käsikäyttöisellä muurauslastalla tai erillisellä tiivistyskoneella (Scanmaskin). Kun hiertomassan kerros on kovettunut, suorita lattian imeytys tai lakkaus siihen tarkoitetulla epoksihartsilakalla. Materiaalikulu 1 mm kerrospaksuudelle on alla olevassa taulukossa.
Kulutusmäärä (m²/mm):
EPOKATE HM

240 g/m²/mm

Värihiekka

1,8 kg/m²/mm
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2. Dekoratiivisen värisoran seos – EPOSYST KP
Pohjusta aluksi pohja EPOKATE KRUNT:lla ja sirottele kvartsihiekkaa, käytä siihen dekoratiivisen päällysteen
kanssa samaa sävyä olevaa kvartsihiekkaa. Pohjusteen kovettumisen jälkeen on poistettava irtohiekka. Dekoratiivisen värisoraseoksen valmistamiseen sekoitetaan EPOKATE HM:n hartsi ja kovete. Kvartsihiekka kaadetaan
ns. horisontaalisekoittimeen, jonka toiminnan aikana lisätään etukäteen homogeeniseksi sekoitettu (hartsi sekä
kovete yhdessä) hartsisysteemi alla olevan sekoitussuhteen mukaan. On varmistettava, että täyte-aineet ovat
sekoittuneet hyvin sideaineeseen.
Sekoitussuhde:
EPOKATE HM 20 kg
Kvartsihiekka
(raekoko ø 2-3 tai 4-6 mm)

150 kg

Levitä dekoratiivisen värisoran seos vastaavalla raapalla, joka takaa kerroksen paksuuden. Tiivistä ja tasoita
levitetty dekoratiivinen seos. Sen jälkeen, kun dekoratiivisen seoksen kerros on kovettunut, suoritetaan lattian
lakkaus siihen tarkoitetulla epoksihartsilakalla. Materiaalikulu 1 mm kerrospaksuudelle on alla olevassa taulukossa.
Kulutusmäärä (m²/mm):
EPOKATE HM
Kvartsihiekka
(raekoko ø 2-3 tai 4-6 mm)

240 g
1,8 kg
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Suojaustoimenpiteet
EPOKATE HM on liuotinvapaa epoksihartsisysteemi. Koska materiaali on epoksihartsia, ihokosketus voi aiheuttaa ärsytystä tai allergiaa. Käsittelyn aikana on käytettävä suojavaatetusta, jotta vältetään nestemäisen materiaalin kosketusta ihoon. Kovettunut materiaali on täysin turvallista. Komponentti B (kovete) on syövytvää. Käsittelyssä on noudatettava käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia turvallisuusohjeita. Käyttöturvallisuustiedotteessa on kerrottu mahdollisista jätteiden hävittämisestä, sekä ohjeet kuinka toimitaan, jos tuotetta pääsee
ympäristöön.

Huomioitavaa:
Materiaalin, ympäristön sekä alustan lämpötilan tulee olla vähintään 12 °C tai vähintään 3 °C kastepisteen yli. Suhteellisen ilmankosteuden on oltava alle 80%.
Kahden eri kerroksen väliseen tartuntaan voi vaikuttaa kerroksien välille jäävä pöly ja kosteus.
Jos kahden kerroksen asentamisen väliin jää pidempi kuin 48 tunnin tauko, alusta on käsiteltävä uudelleen, jotta saadaan hyvä tartunta ja puhdistettava kunnolla sekä asennettava vasta sen jälkeen uusi
huokoiset sulkeva laastikerros. Heti uusien kerroksien päälle asentaminen ei ole tarpeeksi riittävä toimenpide.
Tuoreen kerroksen asentamisen jälkeen se on suojattava vedeltä sekä kosteudelta noin 8 tunnin ajan.
Kosteuden kovettumisen aikana voi tunnistaa valkoisista kalkkiläiskistä sekä kovettumattomasta kerroksesta.
Korkeammat lämpötilat alentavat käsittelyaikaa sekä nopeuttavat kovettumisprosessia, alhaisemmat
lämpötilat pidentävät käsittely- sekä kovettumisaikaa.
Alhaisimmissa lämpötiloissa ovat isommat materiaalikukut.
EPOKATE HM kellastuu UV-säteilyssä sekä karbonisoi (sen pinta tulee himmeän valkoiseksi) jatkuvan
kosteuden tuloksena. Karbonaatio ei vaikuta lujuuteen eikä kestävyyteen. Se vaikuttaa esteettiseen
ulkonäköön sekä puhdistettavuuteen. Näissä tapauksissa voidaan lakata EPOKATE HM vielä hartsisysteemillä (lakalla), esimerkiksi EPOKATE LAKK, EPOKATE LAKK-3 tai EPOKATE CHEM.
EPOKATE HM kestää lämpöä noin 65 C asti.
Muista käsittely- ja materiaalin käyttötavoista on sovittava Epokate OÜ teknisen osaston kanssa.
Epokate OÜ ei vastaa materiaalin väärästä käytöstä aiheutuneista seuraamuksista, koska emme pysty
tarkistamaan myydyn materiaalin käytön sekä varastoinnin oikeinmukaisuutta.

30.09.2015
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EPOKATE LAKKA
Art.-No. 06-S03
Kaksikomponenttinen liuotinvapaa epoksihartsisysteemi betonilattioiden lakkaukseen ja ns hiertomassa
teknologialla rakennettujen epoksihartsipäällysteiden lakka- eli kyllästämiskerroksen asentamiseen myös
kosteissa olosuhteissa.

Ominaisuudet
EPOKATE LAKK on kaksikomponenttinen liuotinvapaa ja läpinäkyvä epoksihartsisysteemi, jolla on matala viskositeetti. Kovettuneena lakka on hyvin luja, erityisen kiiltävä sekä erittäin pysyvä.

Käyttökohteet
EPOKATE LAKKA sopii hyvin käytettäväksi:
ns. epoksihartsista hiertomassateknologialla asennettujen lattiapäällysteiden lakkaukseen / kyllästämiseen;
betonialustojen lakkaukseen sen kulutuskestävyyden, puhdistettavuuden tehostamiseen sekä betonipölyn leviämisen estämiseen esimerkiksi varastoissa tai portaissa.

Tekniset tiedot
Kemiallinen pohja:
Väri:
Viskositeetti (+23° C):
Tiheys (+23°C):
Tartuntalujuus:
Kulutuskestävyys:
Iskunkestävyys:
Taivutuslujuus:
Sekoitussuhde (hartsi: kovete):
Käsittelyaika (+23° C):
Reaktion vähimmäislämpötila:
Uudelleen käsiteltävä (+23° C):
Lopullinen reagointi (+23° C):
Pakkaus:
Vetolujuus:
Varastointi:

kaksikomponenttinen epoksihartsi (A/F)
väritön
n. 450 mPa·s (± 80)
1.09 g/sm³
B1.5 standardin EN ISO 13892-8 mukaan
AR1 standardin EN 13892-4 mukaan
IR2 standardin EN ISO 6272 mukaan
F5 standardin EN ISO178 mukaan
100 : 55 paino-osaa
35 - 45 min
+10° C
8 tuntia – maks. 24 tuntia
7 päivää
20 kg, 32 kg
ylittää moninkertaisesti betonin vetolujuuden.
18 kk, jos varastoidaan avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessa, kuivassa ja +12 …+30°C lämpötilassa. Noudata maanpinnan
ja pohjaveden viranomaismääräyksiä ympäristönhoidosta.

Huomautus:
Mikäli materiaalia varastoidaan kylmässä, voi esiintyä materiaalin kiteytymistä sekä muuttumista rasvaa muistuttavaksi massaksi. Sellaisen materiaalin käyttö on mahdollista kahdessa tunnissa materiaalin lämmityksen
jälkeen 50…60°C esim. ympärillä olevalla lämpimällä vesiastialla.
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Pinnoitettavalle betonialustalle asetettavat vaatimukset
Betonialustan tulee olla:
kuiva, kova sekä kestävä;
puhdistettu pölystä, irtoroskista, öljystä ja rasvasta;
suojattu kosteudelta, joka nousee betonialustan alapuolelta;
lujuudeltaan min. C20/25;
iältään min. 28 päivää;
vetolujuudeltaan ≥ 1.5 N/mm²;
kosteudenpitoisuudeltaan alle 4% .
Betonialusta täytyy esikäsitellä mekaanisesti hiekka- tai kuulapuhalluksella, timanttikiillotuksella tai jyrsimällä.

Materiaalin esikäsittely
Komponentti A (hartsi) ja komponentti B (kovete) ovat pakkauksissa oikeassa sekoitussuhteessa. On varmistettava, että kovete sekoittuu kokonaisuudessaan epoksihartsiin. Saatua massaa on sekoitettava noin 2 min. sopivalla sekoittimella noin 300 p/min sekä astian pohjalta että reunoista. On tarkistettava vielä, että kovete on
kokonaisuudessaan sekoittunut hartsiin. Sekoituslämpötilan täytyy olla vähintään +12° C. Sekoituksen jälkeen
massa kannattaa kaataa isompaan asiaan ja jatkaa sekoitusta noin 1 minuutin ajan. Massaan lisättävien hiekkojen ym. täyttöaineiden on oltava kuivia ja lämpötilaltaan min. +12° C.

Asennusmenetelmät sekä kulutusmäärät
1. Lakka ja kyllästys hiertomassalle
Sen jälkeen, kun tasoitetun ja tiivistetyn ns. hiertomassan kerroksen asentamisesta on kulunut 16- maks. 24
tuntia, poistetaan hiekanjyvät. Sekoita EPOKATE LAKKA lakka ja kovete keskenään. Pystysuorille tai voimakkaasti vinossa oleville pinnoille tarvitaan lisäksi tiksotrooppista ainetta (esim. Sylothix) 2-5% paino-osaa kallistuman määrästä riippuen. Levitä lakkaa pinnalle ja anna materiaalin imeytyä hiertomassan kerrokseen. Tarkista, että lakka on levitetty tasaisesti eikä pinnassa ole kuivia paikkoja. 20 - 25 min. kuluessa poistetaan ylimääräinen materiaali kumilastalla. Käyttömäärät 1 mm kerrospaksuudelle ovat alla olevassa taulukossa.
Kulutusmäärät (m²/mm):
EPOKATE LAKK 300 - 320 g

2. Betonin lakka
Sekoita EPOKATE LAKKA lakka ja kovete. Pystysuorille tai voimakkaasti vinossa oleville pinnoille tarvitaan lisäksi
tiksotrooppista ainetta (esim. Sylothix) 2-5% paino-osaa kallistuman määrästä riippuen. Levitä yksi kerros hartsisysteemiä hiotulle ja puhdistetulle betonialustalle. Seuraavana päivänä on tarkistettava lakkakerroksen kovettumisen tulos ja tarvittaessa (jos esiintyy epätasaisuuksia kiillossa) tehdään uudelleenlakkaus. Pinnan liukkaus
estetään kuivalla kvartsihiekalla, jota ripoitellaan pinnalle. Käyttömäärät ovat alla olevassa taulukossa.
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Kulutusmäärät:
EPOKATE LAKK 1. kerros 300-500 g/m²
EPOKATE LAKK 2. kerros 100-250 g/m²
Liukueste 0.6-1.2 kg/m²
(raekoko ø 0.4-0.8 tai 0.5-1.0 mm)
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Suojaustoimenpiteet
EPOKATE LAKKA on liuotinvapaa epoksihartsisysteemi. Koska materiaali on epoksihartsia, ihokosketus voi aiheuttaa ärsytystä tai allergiaa. Käsittelyn aikana on käytettävä suojavaatetusta, jotta vältetään nestemäisen materiaalin kosketusta ihoon. Kovettunut materiaali on täysin turvallista. Komponentti B (kovete) on syövytvää.
Käsittelyssä on noudatettava käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia turvallisuusohjeita. Käyttöturvallisuustiedotteessa on kerrottu mahdollisista jätteiden hävittämisestä, sekä ohjeet kuinka toimitaan, jos tuotetta pääsee
ympäristöön.

Huomioitavaa:
Materiaalin, ympäristön sekä alustan lämpötilan tulee olla vähintään 12 °C tai vähintään 3 °C kastepisteen yli. Suhteellisen ilmankosteuden on oltava alle 80%.
Kahden eri kerroksen väliseen tartuntaan voi vaikuttaa kerroksien välille jäävä pöly ja kosteus.
Jos kahden kerroksen asentamisen väliin jää pidempi kuin 48 tunnin tauko, alusta on käsiteltävä uudelleen, jotta se tarttuisi seuraavaan kerrokseen ja puhdistettava kunnolla sekä asennettava vasta sen
jälkeen uusi huokoiset sulkeva laastikerros. Heti uusien kerroksien päälle asentaminen ei ole tarpeeksi
riittävä toimenpide.
Tuoreen kerroksen asentamisen jälkeen se on suojattava vedeltä sekä kosteudelta noin 12 tunnin ajan.
Liiallisen kosteuden kovettumisen aikana tunnistaa valkoisista kalkkiiläiskistä sekä kovettumattomasta
kerroksesta. Karbonisaatio ei vaikuta tuotteen lujuuteen eikä kestävyyteen. Se vaikuttaa esteettiseen
ulkonäköön sekä puhdistettavuuteen. Näissä tapauksissa voidaan käyttää lakkaukseen materiaalia
EPOKATE LAKK-3.
Korkeammat lämpötilat alentavat käsittelyaikaa sekä nopeuttavat kovettumisprosessia, alhaisemmat
lämpötilat pidentävät käsittely- sekä kovettumisaikaa.
Materiaalikulut ovat suurempia alhaisissa lämpötiloissa.
EPOKATE LAKK:n kestää lämpöä 65 C saakka.
Muista käsittely- ja materiaalin käyttötavoista on sovittava Epokate OÜ teknisen osaston kanssa.
Epokate OÜ ei vastaa materiaalin väärästä käytöstä aiheutuneista seuraamuksista, koska emme pysty
tarkistamaan myydyn materiaalin käytön sekä varastoinnin oikeinmukaisuutta.

11.10.2014
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EPOKATE LAKKA-3
Art.-No. 07-S04
Kaksikomponenttinen liuotinvapaa epoksihartsisysteemi betonilattioiden lakkaukseen ja ns hiertomassa
teknologialla rakennettujen epoksihartsipäällysteiden lakka- eli kyllästämiskerroksen asentamiseen jatkuvalla kosteudenpitoisuudella lattioille sekä kosteissa olosuhteissa.

Ominaisuudet
EPOKATE LAKK-3 on kaksikomponenttinen liuotin-ja nonyylifenolivapaa läpinäkyvä epoksihartsisysteemi, jolla
on matala viskositeetti. Materiaali kestää hyvin kosteutta sekä karbonisointia. Kovettuneena lakka on erityisen
luja, erityisen kiiltävä ja kestää hyvin vettä, suolaa sekä erilaisia kemikaaleja – laimennettuja happoja, emäksiä,
öljyjä sekä polttoaineita.

Käyttökohteet
EPOKATE LAKKA-3 sopii hyvin käytettäväksi:
•

ns. epoksihartsista rakennettujen hiertomassan teknologialla lattiapäällysteiden lakkaukseen / kyllästämiseen jatkuvasti kosteilla lattioilla;
betonialustojen lakkaukseen sen kulutuskestävyyden, puhdistettavuuden tehostamiseen sekä betonipölyn leviämisen estämiseen paikoissa, jossa käsittelyn aikana ei pystytä takamaan kuivaa ympäristöä
pitkään aikaan.

Tekniset tiedot
Kemiallinen pohja:
Väri:
Viskositeetti (+23° C):
Tiheys (+23°C):
Sekoitussuhde (hartsi : kovete):
Käsittelyaikaa (+23° C):
Reaktion vähimmäislämpötila:
Uudelleen käsiteltävä (+23° C):
Lopullisesti kovettunut (+23° C):
Vetolujuus:
Puhdistus:

kaksikomponenttinen epoksihartsi (A/F)
väritön
n. 550 mPa·s (± 80)
1.10 g/cm³
100 : 48 paino-osaa
30 - 40 min
+10° C
8 – maks. 24 tuntia
7 päivää
ylittää moninkertaisesti betonin vetolujuutta
välineet tulee puhdistaa välittömästi sopivalla epoksihartsiliuotteella.
Pakkaus: 20 kg, 32 kg
Varastointi: 18 kk, jos säilytetään alkuperäiskakkauksessa avaamattomana,
kuivassa ja lämpötilassa +12 …+30°C. Huomioon täytyy ottaa
maanpinnan ja pohjaveden suojelun viranomaismääräykset.

Huomautus:
Mikäli materiaalia varastoidaan kylmässä, voi esiintyä materiaalin kiteytymistä sekä muuttumista rasvaa muistuttavaksi massaksi. Sellaisen materiaalin käyttö on mahdollista kahdessa tunnissa materiaalin lämmityksen
jälkeen 50…60°C esim. ympärillä olevalla lämpimällä vesiastialla.
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Pinnoitettavalle betonialustalle asetettavat vaatimukset
Betonialustan tulee olla:
kuiva, kova sekä kestävä;
puhdistettu pölystä, irtoroskista, öljystä ja rasvasta;
suojattu kosteudelta, joka nousee betonialustan alapuolelta;
lujuudeltaan min. C20/25;
iältään min. 28 päivää;
vetolujuudeltaan ≥ 1.5 N/mm²;
kosteudenpitoisuudeltaan alle 4% .
Betonialusta täytyy esikäsitellä mekaanisesti hiekka- tai kuulapuhalluksella, timanttikiillotuksella tai jyrsimällä.

Materiaalin esikäsittely
Komponentti A (hartsi) ja komponentti B (kovete) ovat pakkauksissa oikeassa sekoitussuhteessa. On varmistettava, että kovete sekoittuu kokonaisuudessaan epoksihartsiin. Saatua massaa on sekoitettava noin 2 min. sopivalla sekoittimella noin 300 p/min sekä astian pohjalta että reunoista. On tarkistettava vielä, että kovete on
kokonaisuudessaan sekoittunut hartsiin. Sekoituslämpötilan täytyy olla vähintään +12° C. Sekoituksen jälkeen
massa kannattaa kaataa isompaan asiaan ja jatkaa sekoitusta noin 1 minuutin ajan. Massaan lisättävien hiekkojen ym. täyttöaineiden on oltava kuivia ja lämpötilaltaan min. +12° C.

Asennusmenetelmät sekä kulutusmäärät
1. Lakka ja kyllästys hiertomassalle
Sen jälkeen, kun tasoitetun ja tiivistetyn ns. hiertomassan kerroksen asentamisesta on kulunut 16- maks. 24
tuntia, poistetaan hiekanjyvät. Sekoita EPOKATE LAKKA lakka ja kovete keskenään. Pystysuorille tai voimakkaasti vinossa oleville pinnoille tarvitaan lisäksi tiksotrooppista ainetta (esim. Sylothix) 2-5% paino-osaa kallistuman määrästä riippuen. Levitä lakkaa pinnalle ja anna materiaalin imeytyä hiertomassan kerrokseen. Tarkista, että lakka on levitetty tasaisesti eikä pinnassa ole kuivia paikkoja. 20 - 25 min. kuluessa poistetaan ylimääräinen materiaali kumilastalla. Käyttömäärät 1 mm kerrospaksuudelle ovat alla olevassa taulukossa.
Kulutusmäärät:
EPOKATE LAKK-3

300 - 320 g/m²

2. Betonin lakka
Sekoita EPOKATE LAKK-3 lakka ja kovete. Pystysuorille tai voimakkaasti vinossa oleville pinnoille tarvitaan lisäksi
tiksotrooppista ainetta (esim. Sylothix) 2-5% paino-osaa kallistuman määrästä riippuen. Levitä yksi kerros hartsisysteemiä hiotulle ja puhdistetulle betonialustalle. Seuraavana päivänä on tarkistettava lakkakerroksen kovettumisen tulos ja tarvittaessa (jos esiintyy epätasaisuuksia kiillossa) tehdään uudelleenlakkaus. Pinnan liukkaus
estetään kuivalla kvartsihiekalla, jota ripoitellaan pinnalle. Käyttömäärät ovat alla olevassa taulukossa.

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

Tuotekuvaus

EPOKATE LAKKA-3

3/4

Kulutusmäärät:
EPOKATE LAKK-3 1. kerros

300 - 500 g/m²

EPOKATE LAKK-3 2. kerros

100 - 250 g/m²

Liukueste
(raekoko ø 0.4-0.8 tai 0.5-1.0 mm)

0.6 - 1.2 kg/m²
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Suojaustoimenpiteet
EPOKATE LAKKA-3 on liuotinvapaa epoksihartsisysteemi. Koska materiaali on epoksihartsia, ihokosketus voi
aiheuttaa ärsytystä tai allergiaa. Käsittelyn aikana on käytettävä suojavaatetusta, jotta vältetään nestemäisen
materiaalin kosketusta ihoon. Kovettunut materiaali on täysin turvallista. Komponentti B (kovete) on syövytvää.
Käsittelyssä on noudatettava käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia turvallisuusohjeita. Käyttöturvallisuustiedotteessa on kerrottu mahdollisista jätteiden hävittämisestä, sekä ohjeet kuinka toimitaan, jos tuotetta pääsee
ympäristöön.

Huomioitavaa:
Materiaalin, ympäristön sekä alustan lämpötilan tulee olla vähintään 12 °C tai vähintään 3 °C kastepisteen yli. Suhteellisen ilmankosteuden on oltava alle 80%.
Kahden eri kerroksen väliseen tartuntaan voi vaikuttaa kerroksien välille jäävä pöly ja kosteus.
Jos kahden kerroksen asentamisen väliin jää pidempi kuin 48 tunnin tauko, alusta on käsiteltävä uudelleen, jotta se tarttuisi seuraavaan kerrokseen ja puhdistettava kunnolla sekä asennettava vasta sen
jälkeen uusi huokoiset sulkeva laastikerros. Heti uusien kerroksien päälle asentaminen ei ole tarpeeksi
riittävä toimenpide.
Tuoreen kerroksen asentamisen jälkeen se on suojattava vedeltä sekä kosteudelta noin 6 tunnin ajan.
Liiallisen kosteuden kovettumisen aikana tunnistaa valkoisista kalkkiiläiskistä sekä kovettumattomasta
kerroksesta.
Korkeammat lämpötilat alentavat käsittelyaikaa sekä nopeuttavat kovettumisprosessia, alhaisemmat
lämpötilat pidentävät käsittely- sekä kovettumisaikaa.
EPOKATE Lakka-3 kellastuu UV-säteilyn vaikutuksesta. Näissä tapauksissa voidaan käyttää lakkaukseen
sopivaa hartsipinnoitetta.
Alhaisimmissa lämpötiloissa on materiaalikulut ovat isompia.
EPOKATE LAKKA-3:n lämpötilavarmuus on noin ca 65 C.
Muista käsittely- ja materiaalin käyttötavoista on sovittava Epokate OÜ teknisen osaston kanssa.
Epokate OÜ ei vastaa materiaalin väärästä käytöstä aiheutuneista seuraamuksista, koska emme pysty
tarkistamaan myydyn materiaalin käytön sekä varastoinnin oikeinmukaisuutta.
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EPOKATE CHEM
Art.-No. 09-S05
Kaksikomponenttinen liuotinvapaa epoksihartsisysteemi lattiapäällysteiden rakentamiseen. Systeemillä on
erinomainen kemikaalikestävyys.

Ominaisuudet
EPOKATE CHEM on kaksikomponenttinen liuotinvapaa, läpinäkyvä ja matalaviskoottinen epoksihartsisysteemi.
Materiaali kestää kovettuneena hyvin kemikaaleja, sillä on hyvä elastisuus verrattuna muihin vastaaviin hartsipinnoitteisiin. Kovettuneena systeemi kestää hyvin mm. seuraavien kemikaalien vaikutusta – eetterit, esterit,
ketonit, alkoholit, etikkahappo (10%), typpihappo (25%), rikkihappo (36%), maitohappo (10%), myös auton
polttoaineet, jarrunesteet, sprii yms.

Käyttökohteet
EPOKATE CHEM sopii käytettäväksi:
betonilattioden pinnoitukseen, missä on kemikaalirasitusta;
epoksilakkakerrokseen, missä on kemikaalirasitusta.

Tekniset tiedot
Kemiallinen pohja:
Väri:
Viskositeetti (+23° C):
Tiheys (+23°C):
Sekoitussuhde (hartsi : kovete):
Käsittelyaika (+23° C):
Reaktion vähimmäislämpötila:
Uudelleen käsiteltävä (+23° C):
Lopullinen reagointi (+23° C):
Vetolujuus:
Puhdistus:

kaksikomponenttinen epoksihartsi (A/F)
läpinäkyvä
n. 210 mPa·s (± 80)
1.12 g/cm³
100 : 48 paino-osaa
20-25 min
+12° C
8 tuntia – maks. 24 tuntia
7 päivää
ylittää moninkertaisesti betonin vetolujuuden
työvälineet on puhdistettava välittömästi sopivalla epoksihartsiliuottimella.
Pakkaus: 10 kg
Varastointi: 18 kk, jos varastoidaan avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessa, kuivassa ja +12 …+30°C lämpötilassa. Noudata maanpinnan
ja pohjaveden viranomaismääräyksiä ympäristönhoidosta.

Huomautus:
Mikäli materiaalia varastoidaan kylmässä, voi esiintyä materiaalin kiteytymistä sekä muuttumista rasvaa muistuttavaksi massaksi. Sellaisen materiaalin käyttö on mahdollista kahdessa tunnissa materiaalin lämmityksen
jälkeen 50…60° C esim. ympärillä olevalla lämpimällä vesiastialla.
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Pinnoitettavalle betonialustalle asetettavat vaatimukset
Betonialustan tulee olla:
kuiva, kova sekä kestävä;
puhdistettu pölystä, irtoroskista, öljystä ja rasvasta;
suojattu kosteudelta, joka nousee betonialustan alapuolelta;
lujuudeltaan min. C20/25;
iältään min. 28 päivää;
vetolujuudeltaan ≥ 1.5 N/mm²;
kosteudenpitoisuudeltaan alle 4% .
Betonialusta täytyy esikäsitellä mekaanisesti hiekka- tai kuulapuhalluksella, timanttikiillotuksella tai jyrsimällä.

Materiaalin esikäsittely
Komponentti A (hartsi) ja komponentti B (kovete) ovat pakkauksissa oikeassa sekoitussuhteessa. On varmistettava, että kovete sekoittuu kokonaisuudessaan epoksihartsiin. Saatua massaa on sekoitettava noin 2 min. sopivalla sekoittimella noin 300 p/min sekä astian pohjalta että reunoista. On tarkistettava vielä, että kovete on
kokonaisuudessaan sekoittunut hartsiin. Sekoituslämpötilan täytyy olla vähintään +12° C. Sekoituksen jälkeen
massa kannattaa kaataa isompaan asiaan ja jatkaa sekoitusta noin 1 minuutin ajan. Massaan lisättävien hiekkojen ym. täyttöaineiden on oltava kuivia ja lämpötilaltaan min. +12° C.

Asennusmenetelmät sekä kulutusmäärät
1. Pinnoiteen ja lakan valmistus kemikaaleja kestäväksi epoksihartsipinnoitteeksi
(EPOSYST Chem)
Asenna pinnoite etukäteen pohjustetulle pinnalle. EPOKATE CHEM pinnoitteen valmistamiseen sekoitetaan
EPOKATE CHEM:n hartsi ja kovete sekä lisätään kvartsihiekkaa alla olevan sekoitussuhteen mukaan.
Käyttömäärä (m²/mm):
EPOKATE CHEM 10 kg
Kvartsihiekka (raekoko ø 0.1-0.3 mm) 5 kg
Levitä pinnoitetta hammas-muurauslastilla lattialle. Sirottele pinnoitteeseen kattavasti väri- tai luonnonhiekkakerros. Käyttömäärät 1 mm kerrospaksuudelle on alla olevassa taulukossa.
Käyttömäärät:
EPOKATE CHEM 800 g/m²/mm
Kvartsihiekka (raekoko ø 0.1-0.3 mm) 350 g/m²/mm
Kvartsihiekka liukuesteelle
(raekoko ø 0.4-0.7 mm)

2.5-3.5 kg/m²

Kun pinnoitteen asentamisesta on kulunut 16-24 tuntia, poistetaan irtohiekka. EPOKATE CHEM lakkakerroksen
valmistamiseen sekoitetaan EPOKATE CHEM:n hartsi ja kovete. Materiaali levitetään kumilastalla pinnalle ja
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tarvittaessa käsittellään lyhytkarvaisella rullalla. Käyttökulut 1 mm kerrospaksuudelle on alla olevassa taulukossa.
Käyttökulut:
EPOKATE CHEM 800-1200 g/m²
HUOM! EPOKATE CHEM hartsisysteemiin ei saa lisätä liuottimia eikä muita lisäaineita, joilla voisi olla vaikutusta
hartsisysteemin lopullisiin ominaisuuksiin.

2. Lakka ja imeytys hiertomassaan (EPOSYST HM/ CHEM)
Silloin, kun tasoitetusta ja tiivistetystä ns. hiertomassakerroksen (EPOSYST HM) asentamisesta on kulunut 1624 tuntia, poistetaan irtohiekka. Lakan valmistamiseen sekoitetaan EPOKATE CHEM:n hartsi sekä kovete ja se
levitetään pinnalle ja annetaan materiaalin imeytyä hiertomassakerrokseen. Tarkista, että pinnoitettava pinta
on kokonaisuudessaan lakattu sekä imeytynyt. Pinnalla ei saa olle kuivia kohtia. Tämän jälkeen, noin 20-25 min.
kuluttua, pinnalta poistetaan ylimääräinen materiaali pehmeällä kumilastalla. Käyttömäärät n. 1 mm kerrospaksuudelle on alla olevassa taulukossa.
Käyttömäärät (m²/mm):
EPOKATE CHEM 300-320 g/m²/mm
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Suojaustoimenpiteet
EPOKATE CHEM on liuotinvapaa epoksihartsisysteemi. Koska materiaali on epoksihartsia, ihokosketus voi aiheuttaa ärsytystä tai allergiaa. Käsittelyn aikana on käytettävä suojavaatetusta, jotta vältetään nestemäisen materiaalin kosketusta ihoon. Kovettunut materiaali on täysin turvallista. Komponentti B (kovete) on syövytvää.
Käsittelyssä on noudatettava käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia turvallisuusohjeita. Käyttöturvallisuustiedotteessa on kerrottu mahdollisista jätteiden hävittämisestä, sekä ohjeet kuinka toimitaan, jos tuotetta pääsee
ympäristöön.

Huomioitavaa:
Materiaalin, ympäristön sekä alustan lämpötilan tulee olla vähintään 12 °C tai vähintään 3 °C kastepisteen yli. Suhteellisen ilmankosteuden on oltava alle 80%.
EPOKATE CHEM hartsisysteemiin ei saa lisätä liuottimia eikä muita lisäaineita, joilla voisi olla vaikutusta hartsisysteemin lopullisiin ominaisuuksiin.
Kahden eri kerroksen väliseen tartuntaan voi vaikuttaa kerroksien välille jäävä pöly ja kosteus.
Jos kahden kerroksen asentamisen väliin jää pidempi kuin 48 tunnin tauko, alusta on käsiteltävä uudelleen, jotta se tarttuisi, sekä alusta on puhdistettava kunnolla ja asennettava vasta sen jälkeen uusi
huokoiset sulkeva laastikerros. Heti uusien kerroksien päälle asentaminen ei ole tarpeeksi riittävä toimenpide.
Tuoreen kerroksen asentamisen jälkeen se on suojattava vedeltä sekä kosteudelta noin 12 tunnin ajan.
Kosteuden vaikutuksen kovettumisen aikana tunnistaa valkoisista kalkkiläiskistä sekä kovettumattomasta kerroksesta.
Korkeammat lämpötilat alentavat käsittelyaikaa sekä nopeuttavat kovettumisprosessia, alhaisemmat
lämpötilat pidentävät käsittely- sekä kovettumisaikaa.
Materiaalikulut ovat suurempia alhaisissa lämpötiloissa.
EPOKATE CHEM’in lämmönkestävyys on noin 65°C.
Muista käsittely- ja materiaalin käyttötavoista on sovittava Epokate OÜ teknisen osaston kanssa.
Epokate OÜ ei vastaa materiaalin väärästä käytöstä aiheutuneista seuraamuksista, koska emme pysty
tarkistamaan myydyn materiaalin käytön sekä varastoinnin oikeinmukaisuutta.
30.09.2015
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Art.-No. 09-S06
Erittäin nopeareaktiivinen nonyylifenoli- ja liuotinvapaa epoksihartsimateriaali lattiapäällysteiden rakentamiseen.

Ominaisuudet
EPOKATE RAPID on kaksikomponenttinen, liuotinvapaa, läpinäkyvä / vähän kellertävä, matalaviskoottinen
epoksihartsimateriaali. Sille on ominaista erittäin nopea (2-3 tuntia, temp +20°C) reaktioaika lämpötilasta riippuen. On otettava huomioon, että materiaali on asennettava 10 minuutissa, lämpimissä olosuhteissa jo 5 minuutissa. EPOKATE RAPID epoksihartsisysteemiä voi käyttää laajalla käyttöalueella.

Käyttökohteet
EPOKATE RAPID sopii käytettäväksi:
betonilattioiden pohjustamiseen;
tasoitus- ja täytelaastien valmistamiseen;
lakaksi.

Tekniset tiedot
Kemiallinen pohja:
Väri:
Viskositeetti (+23° C):
Tiheys (+23°C):
Sekoitussuhde (hartsi : kovete):
Käsittelyaika:
Reaktion vähimmäislämpötila:
Kosketuskuiva:
Lopullisesti kovettunut (+23° C):
Vetolujuus:
Puhdistaminen:

kaksikomponenttinen epoksihartsi (A/F)
väritön, vähän kellertävä
n. 850 mPa·s (± 80)
1.11 g/sm³
100 : 38 paino-osaa
5-20 min lämpötilasta riippuen
+3° C
3 h asennuksen jälkeen
5 päivää
ylittää moninkertaisesti betonin vetolujuuden
työvälineet on puhdistettava välittömästi sopivalla epoksihartsiliuottimella.
Pakkaus: 10 kg
Varastointi: 18 kk, jos säilytetään alkuperäispakkauksessa avaamattomana,
kuivassa ja lämpötilassa +12 …+30°C. On otettava huomioon
maanpinnan ja pohjaveden suojelun viranomaismääräykset.

Huomautus:
Mikäli materiaalia varastoidaan kylmässä, voi esiintyä materiaalin kiteytymistä sekä muuttumista rasvaa muistuttavaksi massaksi. Sellaisen materiaalin käyttö on mahdollista kahdessa tunnissa materiaalin lämmityksen
jälkeen 50…60° C esim. ympärillä olevalla lämpimällä vesiastialla.
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Pinnoitettavalle betonialustalle asetettavat vaatimukset
Betonialustan tulee olla:
kuiva, kova sekä kestävä;
puhdistettu pölystä, irtoroskista, öljystä ja rasvasta;
suojattu kosteudelta, joka nousee betonialustan alapuolelta;
lujuudeltaan min. C20/25;
iältään min. 28 päivää;
vetolujuudeltaan ≥ 1.5 N/mm²;
kosteudenpitoisuudeltaan alle 4% .
Betonialusta täytyy esikäsitellä mekaanisesti hiekka- tai kuulapuhalluksella, timanttikiillotuksella tai jyrsimällä.

Materiaalin esikäsittely
Komponentti A (hartsi) ja komponentti B (kovete) ovat pakkauksissa oikeassa sekoitussuhteessa. On varmistettava, että kovete sekoittuu kokonaisuudessaan epoksihartsiin. Saatua massaa on sekoitettava noin 2 min. sopivalla sekoittimella noin 300 p/min sekä astian pohjalta että reunoista. On tarkistettava vielä, että kovete on
kokonaisuudessaan sekoittunut hartsiin. Sekoituslämpötilan täytyy olla vähintään +12° C. Sekoituksen jälkeen
massa kannattaa kaataa isompaan asiaan ja jatkaa sekoitusta noin 1 minuutin ajan. Massaan lisättävien hiekkojen ym. täyttöaineiden on oltava kuivia ja lämpötilaltaan min. +12° C.

Asennusmenetelmät sekä kulutusmäärät
1. Pohjuste
Levitä alustalle yksi kerros tuotetta EPOKATE RAPID ja sulje rullalla alustan huokoset. Pohjustekerrokselle, joka
ei ole vielä kovettunut, täytyy ripotella kuivaa kvartsihiekkaa. Raekoko on 0.1-0.3 tai 0.4-0.8 mm rakennettavasta hartsipinnoitteesta riippuen. Käyttömäärä 1 mm kerrospaksuudelle on alla olevassa taulukossa.
Käyttömäärä (m²/mm):
EPOKATE RAPID 300-500 g/m²/mm
Kvartsihiekka
(raekoko ø 0.1-0.3 / 0.4-0.8 mm)

n. 1.0 kg/m²

2. Itsestäänsiliävä tasoituslaasti
Pohjusta pinta tuotteella EPOKATE KRUNT tai EPOKATE RAPID ja ripottele kvartsihiekkaa (kts. kohta 1). Itsestääniliävän tasoituslaastin valmistamiseen sekoitetaan EPOKATE RAPID hartsi ja kovete sekä lisätään kvartsihiekkaa alla olevan sekoitussuhteen mukaan. Pystysuorille tai voimakkaasti vinossa oleville pinnoille tarvitaan
lisäksi tiksotrooppista ainetta (esim. Sylothix) 2-5% paino-osaa kallistuman määrästä riippuen.
Sekoitussuhde:
EPOKATE KRUNT 1.0 kg
Kvartsihiekka (raekoko ø 0.1-0.3 mm) 0.2-0.4 kg
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Levitä itsestäänsiliävä massa hammaslastalla kovettuneelle pohjustukselle. Liukkauden estämiseksi, on massan
pinnalle ripoiteltava kvatsihiekkaa. Käyttömäärät 1 mm paksuudella ovat alla olevassa taulukossa.
Käyttömäärä (m²/mm):
EPOKATE RAPID n. 0.8 kg/m²/mm
Kvartsihiekka (raekoko ø 0.1-0.3 mm) 0.2…0.4 kg/m²/mm
Kvartsihiekka (raekoko ø 0.4-0.8 / 0.81.2 mm)

n. 2.5–3.5 kg/m²

3. Täytelaasti
Pinta pohjustetaan tuotteella EPOKATE RAPID. Ripottele kvartsihiekkaa (kts. kohta 1). Täytelaastin valmistamiseen sekoitetaan EPOKATE RAPID hartsi sekä kovete. Kvartsihiekka kaadetaan ns. horisontaalisekoittimeen,
jonka toiminnan aikana lisätään etukäteen homogeeniseksi sekoitettu (hartsi sekä kovete yhdessä) hartsisysteemi alla olevan sekoitussuhteen mukaan. Tarkista, että täyte on sekoittunut hyvin sideaineeseen.
Sekoitussuhde:
EPOKATE KRUNT 10 kg
Kvartsihiekka (raekoko ø 0.3–1.5 mm) 75 kg
Levitä yksi kerros minim. 3 mm paksuuteen , tasoita ja tiivistä heti lastalla tai vastaavalla työkalulla. Käyttömäärät 1 mm kerrospaksuudelle on alla olevassa taulukossa.
Käyttömäärät:
EPOKATE RAPID n. 250 g/m²/mm
Kvartsihiekka (raekoko ø 0.3–1.5 mm) 2 kg/m²/mm
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Suojaustoimenpiteet
EPOKATE RAPID on liuotinvapaa epoksihartsisysteemi. Koska materiaali on epoksihartsia, ihokosketus voi aiheuttaa ärsytystä tai allergiaa. Käsittelyn aikana on käytettävä suojavaatetusta, jotta vältetään nestemäisen materiaalin kosketusta ihoon. Kovettunut materiaali on täysin turvallista. Komponentti B (kovete) on syövytvää.
Käsittelyssä on noudatettava käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia turvallisuusohjeita. Käyttöturvallisuustiedotteessa on kerrottu mahdollisista jätteiden hävittämisestä, sekä ohjeet kuinka toimitaan, jos tuotetta pääsee
ympäristöön.

Huomioitavaa:
Materiaalin, ympäristön sekä alustan lämpötilan tulee olla vähintään 12 °C tai vähintään 3 °C kastepisteen yli. Suhteellisen ilmankosteuden on oltava alle 80%.
Kahden eri kerroksen väliseen tartuntaan voi vaikuttaa kerroksien välille jäävä pöly ja kosteus.
Jos kahden kerroksen asentamisen väliin jää pidempi kuin 36 tunnin tauko, alusta on käsiteltävä uudelleen, jotta se tarttuisi sekä puhdistettava kunnolla ja suoritettava vasta sen jälkeen uusi huokoiset sulkeva laastikerros. Heti uusien kerroksien päälle asentaminen ei ole tarpeeksi riittävä toimenpide.
Tuoreen kerroksen asentamisen jälkeen se on suojattava vedeltä sekä kosteudelta noin 5 tunnin ajan.
Kosteuden tunnistaa kovettumisen aikana valkoisista kalkkiläiskistä sekä kovettumattomasta kerroksesta.
Korkeammat lämpötilat alentavat käsittelyaikaa sekä nopeuttavat kovettumisprosessia, alhaisemmat
lämpötilat pidentävät käsittely- sekä kovettumisaikaa.
Materiaalikulut ovat suurempia alhaisissa lämpötiloissa.
EPOKATE RAPID:n kestää lämpöä noin 65 C asti.
Muista käsittely- ja materiaalin käyttötavoista on sovittava Epokate OÜ teknisen osaston kanssa.
Epokate OÜ ei vastaa materiaalin väärästä käytöstä aiheutuneista seuraamuksista, koska emme pysty
tarkistamaan myydyn materiaalin käytön sekä varastoinnin oikeinmukaisuutta.
30.09.2015
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EPOSYST SL

EPOSYST SL
pigmentoitu, itsestäänsiliävä epoksihartsi massapäällyste (kiiltävä)
Päällystejärjestelmän kokonaispaksuus

≥ 1,5-3 mm

Käyttökohteita

tuotanto- ja varastotilat, työpajat, autotallit, aulat sekä käytävät;
maatalousrakennukset,

elintarviketeollisuudet

sekä

navetat

rehutilojen

lattianpäällysteissä
FeRFA type 4/5
Kulutusmäärä n.

Tasoitekerros
tartuntaan

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

0,3-0,4 kg/m²

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,8-1,0 kg/m²

Erittäin huokoiselle ja/tai epätasaiselle betonialustalle tehdään alla oleva lisätasoituskerros:
Tasoitekerros

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

0,6-0,8 kg/m²

täytemateriaali

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,2-0,25 kg/m²

tartuntaan

kvartsihiekka ø 0,1-0,8 mm

0,8-1,0 kg/m²

(tarvittaessa)

Päällysmassa
täytemateriaali

EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

1,3-1,5 kg/m²/mm

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0-0,75 kg/m²/mm

(tarvittaessa)
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Järjestelmäkuvaus

EPOSYST SL/CHIPS

EPOSYST SL/CHIPS
Värihiutaleilla hajanaisesti päällystetty epoksihartsi massapäällyste (kiiltävä, silkkimäinen
matta tai matta päällyste)
Päällystejärjestelmän kokonaispaksuus

≥ 1,5-3 mm

Käyttökohteita

kaupanlattiat, rappukäytävät, ruokasalit, autotallit
FeRFA type 4/5
Kulutusmäärät n.

Tasoitekerros
tartuntaan

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

0,3-0,4 kg/m²

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,8-1,0 kg/m²

Erittäin huokoiselle ja/tai epätasaiselle betonialustalle tehdään alla oleva lisätasoituskerros:
Tasoitekerros

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

0,6-0,8 kg/m²

täytemateriaali

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,2-0,25 kg/m²

tartuntaan

kvartsihiekka ø 0,1-0,8 mm

0,8-1,0 kg/m²

(tarvittaessa)

Päällysmassa
täytemateriaali

EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

1,3-1,5 kg/m²/mm

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0-0,75 kg/m²/mm

(tarvittaessa)
hajanaisesti

PVC chips Disboxid Multicolor tai muu vastaava

0,1-0,2 kg/m²

PUR Aqua Top 2 K, 2- komponenttinen vesi-emäksinen polyuretaanisysteemi

0,15-0,2 kg/m²

värihiutaleet

Päällyslakka
(tarvittaessa)

Huomautukset:
Päällystejärjestelmä ei naarmuunnu helposti ja se kestää hyvin UV:ta, VOC = 0
Päällyslakka PUR Aqua Top 2K G antaa hyvän kiillon
Päällyslakka PUR Aqua Top 2K SG antaa silkkimäisen matan pinnan.
Päällyslakka PUR Aqua Top 2K M antaa matan pinnan.
PUR Aqua Top 2K on Remmers Bauchemie GmbH tuote.
koristehiutaleet Disboxid Multicolor on CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH:n tuote.
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Järjestelmäkuvaus

EPOSYST SL/M

EPOSYST SL/M
pigmentoitu, itsestäänsiliävä epoksihartsi massapäällyste (matta päällyste)
Päällystejärjestelmän kokonaispaksuus

≥ 1,5-3 mm

Käyttökohteita

kaupanlattiat, tuotanto- ja varastotilat, työpajat, autotallit, aulat sekä
käytävät;
FeRFA type 4/5
Kulutusmäärät n.

Tasoitekerros
tartuntaan

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

0,3-0,4 kg/m²

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,8-1,0 kg/m²

Erittäin huokoiselle ja/tai epätasaiselle betonialustalle tehdään alla oleva lisätasoituskerros:
Tasoitekerros

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

0,6-0,8 kg/m²

täytemateriaali

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,2-0,25 kg/m²

tartuntaan

kvartsihiekka ø 0,1-0,8 mm

0,8-1,0 kg/m²

(tarvittaessa)

Päällysmassa
täytemateriaali

EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

1,3-1,5 kg/m²/mm

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0-0,75 kg/m²/mm

(tarvittaessa)
hajanaisesti

koristehiutaleet Disboxid Multicolor tai muu vastaava

0,1-0,2 kg/m²

PUR Top TX 2- komponenttinen polyuretaanisysteemi tai

0,1-0,2 kg/m²

koristerae

Päällyslakka

PUR Aqua Top 2 K M, 2- komponenttinen vesi-emäksinen
polyuretaanisysteemi
Huomautukset:
Päällystejärjestelmä ei naarmuunnu helposti ja se kestää hyvin UV:ta, VOC = 0
PUR Top TX ja PUR Aqua Top 2K on Remmers Bauchemie GmbH tuote.
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Järjestelmäkuvaus

EPOSYST SL/R

EPOSYST SL/R
Lipsahdusvarma natural- tai värihiekalla täytettu epoksihartsi massapäällyste
Päällystejärjestelmän kokonaispaksuus

≥ 2-3 mm

Käyttökohteita

kaupanlattiat, tuotanto- ja varastotilat, työpajat, autotallit, aulat sekä
käytävät;
FeRFA type 4/5
Kulutusmäärät n.

Tasoitekerros
tartuntaan

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

0,3-0,4 kg/m²

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,8-1,0 kg/m²

Erittäin huokoiselle ja/tai epätasaiselle betonialustalle tehdään alla oleva lisätasoituskerros:
Tasoitekerros

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

0,6-0,8 kg/m²

täytemateriaali

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,2-0,25 kg/m²

tartuntaan

kvartsihiekka ø 0,1-0,8 mm

0,8-1,0 kg/m²

EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

0,8-1,0 kg/m²

(tarvittaessa)

Välikerros
täytemateriaali

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0-0,5 kg/m²

(tarvittaessa)
Kvartsihiekka
liukuesteelle

Päällysmassa

Liukueste koristehiekka ø 0,4-0,8 mm tai ø 0,7-1,2 mm

2,5-3,0 kg/m²

EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

0,8-1,2 kg/m²
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Järjestelmäkuvaus

EPOSYST FLAKE DECO

EPOSYST FLAKE DECO
Värihiutaleilla kokonaan päällystetty epoksihartsi massapäällyste (kiiltävä, silkkimäinen
matta tai matta päällyste)
Päällystejärjestelmän kokonaispaksuus

≥ 1,5-2,5 mm

Käyttökohteita

kaupanlattiat, sairaalat, koulut, rappukäytävät, ruokasalit
FeRFA type 4/5
Kustannus n.

Tasoitekerros
tartuntaan

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

0,3-0,4 kg/m²

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,8-1,0 kg/m²

Erittäin huokoiselle ja/tai epätasaiselle betonialustalle tehdään alla oleva lisätasoituskerros:
Tasoitekerros

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

0,6-0,8 kg/m²

täytemateriaali

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,2-0,25 kg/m²

tartuntaan

kvartsihiekka ø 0,1-0,8 mm

0,8-1,0 kg/m²

EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotinvapaa
epoksihartsisysteemi

0,8-1,3 kg/m²

täytemateriaali
(tarvittaessa)

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0-0,65 kg/m²

täysin peittävä

PVC chips Disboxid Multicolor tai muu vastaava

0,5-0,7 kg/m²

Päällyslakka

PUR Aqua Top 2 K, 2- komponenttinen vesi-emäksinen polyuretaanisysteemi

0,2-0,3 kg/m²

Lisälakka

PUR Aqua Top 2 K, 2- komponenttinen vesi-emäksinen polyuretaanihartsisysteemi

0,15-0,20 kg/m²

(tarvittaessa)

Välikerros

värihiutaleet

(tarvittaessa)

Huomautukset:
Päällystejärjestelmä ei naarmuunnu helposti ja se kestää hyvin UV:ta, VOC = 0
PUR Aqua Top 2K on Remmers Bauchemie GmbH tuote.
PVC chips Disboxid Multicolor on CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH:n tuote.
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Järjestelmäkuvaus

EPOSYST COMPACT

EPOSYST COMPACT
värihiekka täynnä levitetty epoksihartsi massapäällyste (karkea)
Päällystejärjestelmän kokonaispaksuus

≥ 2-4 mm

Käyttökohteita

tuotanto-

ja

varastotilat,

työpajat,

autotallit,

maatalousrakennukset,

elintarviketeollisuudet sekä navetat rehutilojen lattianpäällysteissä
FeRFA type 4/5
Kulutusmäärä n.

Tasoitekerros
tartuntaan

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

0,3-0,4 kg/m²

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,8-1,0 kg/m²

Erittäin huokoiselle ja/tai epätasaiselle betonialustalle tehdään alla oleva lisätasoituskerros:
Tasoitekerros

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

0,6-0,8 kg/m²

täytemateriaali

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,2-0,25 kg/m²

tartuntaan

kvartsihiekka ø 0,1-0,8 mm

0,8-1,0 kg/m²

EPOKATE HM, väritön 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

0,6-0,8 kg/m²

täytemateriaali

kvartsihiekka ø 0,1-0,3 mm

0,2-0,3 kg/m²

Kvartsihiekka
liukuesteelle

värihiekka ø 0,4-0,8 mm tai ø 0,7-1,2 mm

2,5-3,0 kg/m²

EPOKATE LAKK tai EPOKATE LAKK-3, väritön 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

0,8-1,2 kg/m²

(tarvittaessa)

Välikerros

Päällyslakka
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Järjestelmäkuvaus

EPOSYST HM

EPOSYST HM
värihiekka täynnä epoksihartsi hiertopinnoite
Päällystejärjestelmän kokonaispaksuus

≥ 4-6 mm

Käyttökohteita

tuotanto-

ja

varastotilat,

työpajat,

autotallit,

maatalousrakennukset,

elintarviketeollisuudet sekä navetat rehutilojen lattianpäällysteissä
FeRFA type 6
Kulutusmäärä n.

Tasoitekerros
tartuntaan

Hiertomassakerros
täytemateriaali

Päällyslakka

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

0,3-0,4 kg/m²

kvartsihiekka ø 1-1,8 mm

0,8-1,0 kg/m²

EPOKATE HM, väritön 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

215 g/m²/mm

värihiekka ø 0,4-0,8 mm tai ø 0,7-1,2 mm

1,8 kg/m²/mm

EPOKATE LAKK tai EPOKATE LAKK-3, väritön 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

300-320 g/m²/mm

Huomautukset:
Levitä hiertomassa vastaavalla raapalla, joka takaa kerroksen paksuuden. Tiivistä levitettyä hiertomassaa käsikäyttöisellä muurauslastalla tai erillisellä tiivistyskoneella (Scanmaskin).
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Järjestelmäkuvaus

EPOSYST KP

EPOSYST KP
Dekoratiivinen värisora täynnä epoksihartsi RUSTIC-pinnoite
Päällystejärjestelmän kokonaispaksuus

≥ 6-12 mm

Käyttökohteita

kaupanlattiat, sairaalat, koulut, rappukäytävät, ruokasalit
FeRFA type 6
Kulutusmäärä n.

Tasoitekerros
tartuntaan

RUSTIC-kerros
täytemateriaali

Päällyslakka

UV kestava lisälakka
(tarvittaessa)

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton
epoksihartsisysteemi

0,3-0,4 kg/m²

kvartsihiekka ø 1-1,8 mm

0,8-1,0 kg/m²

EPOKATE HM, väritön 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

215 g/m²/mm

värisora ø 2-4 mm tai ø 4-6 mm

1,8 kg/m²/mm

EPOKATE LAKK tai EPOKATE LAKK-3, väritön 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

PUR Aqua Top 2 K, 2- komponenttinen vesi-emäksinen polyuretaanihartsisysteemi

300-320 g/m²/mm

0,15-0,20 kg/m²

Huomautukset:
Päällystejärjestelmä ei naarmuunnu helposti ja se kestää hyvin UV:ta, VOC = 0
PUR Aqua Top 2K on Remmers Bauchemie GmbH tuote.

Huomautukset:
Kaata sekoitettu massa (HM + värisora) lattialle yhtenäiseksi vanaksi ja tiivistää teraslastalla.
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Certification
Awarded to

Epokate OÜ

Savimäe 3, Vahi küla, 60534 Tartu vald, Estonia

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of
the above organisation has been audited and found to be in accordance
with the requirements of the management system standard detailed below
STANDARD
__________________________________________________________________________

ISO 9001:2008
SCOPE OF CERTIFICATION
__________________________________________________________________________

PRODUCTION AND SALES OF TWO COMPONENT EPOXY SYSTEMS FOR
FLOOR COATING.

Certification cycle start date:

3 November, 2013

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation’s Management System ,
this certificate is valid until: 2 November, 2016
Original Certification date:

3 November, 2010

Certificate Number: EST89913A

Tiit Hindreus

Accredited MSC004

Certification body address: Bureau Veritas Eesti OÜ, Tartu mnt 24-24B, 10115 Tallinn, Estonia
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call +372 6676610

Certification
Awarded to

Epokate OÜ

Savimäe 3, Vahi küla, 60534 Tartu vald, Estonia

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of
the above organisation has been audited and found to be in accordance
with the requirements of the management system standard detailed below
STANDARD
__________________________________________________________________________

ISO 14001:2004
SCOPE OF CERTIFICATION
__________________________________________________________________________

PRODUCTION AND SALES OF TWO COMPONENT EPOXY SYSTEMS FOR
FLOOR COATING.

Certification cycle start date:

3 November, 2013

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation’s Management System ,
this certificate is valid until: 2 November, 2016
Original Certification date:

3 November, 2010

Certificate Number: EST89913B

Tiit Hindreus

Accredited MSC004

Certification body address: Bureau Veritas Eesti OÜ, Tartu mnt 24-24B, 10115 Tallinn, Estonia
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call +372 6676610

Eposyst SL

Eposyst SL/M

Itsestäänsiliävä epoksihartsi
massapäällyste (kiiltävä)

Itsestäänsiliävä epoksihartsi
massapäällyste (silkkimäinen matta)

1. Tasoitekerros
tartuntaan
2. Päällysmassa
Täytöhiekka

EPOKATE KRUNT
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
EPOKATE SL
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm

0,4 kg/m2
1,0 kg/m2
1,3 kg/m2
0,65 kg/m2

Lipsahdusvarma epoksihartsi
massapäällyste
EPOKATE KRUNT
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
EPOKATE SL
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
kvartsihiekka 0,4-0,8 mm
EPOKATE SL

0,4 kg/m2
1,0 kg/m2
1,3 kg/m2
0,2 kg/m2
2,5 kg/m2
0,8 kg/m2

EPOKATE KRUNT
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
EPOKATE SL
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
esim. Disboxid Multicolor
PUR Aqua Top

0,4 kg/m2
1,0 kg/m2
1,0 kg/m2
0,5 kg/m2
0,7 kg/m2
0,2 kg/m2

0,4 kg/m2
1,0 kg/m2
1,3 kg/m2
0,65 kg/m2
0,15 kg/m2

1. Tasoitekerros
tartuntaan
2. Hiertomassa
Täytöhiekka
4. Päällyslakka

h

EPOKATE KRUNT
kvartsihiekka 1,0-1,8 mm
EPOKATE HM
kvartsihiekka 0,7-1,2 mm
EPOKATE LAKK-3

0,4 kg/m2
1,0 kg/m2
0,75 kg/m2
6,5 kg/m2
1,2 kg/m2

Eposyst Compact

Värihiekka täynnä levitetty karkea
epoksihartsi massapäällyste

Värihiekka täynnä levitetty karkea
epoksihartsi massapäällyste
0,4 kg/m2
1,0 kg/m2
0,6 kg/m2
0,2 kg/m2
2,5 kg/m2
1,2 kg/m2

1. Tasoitekerros
tartuntaan
2. Välikerros
Täytöhiekka
Liukuesteelle
3. Päällyslakka

EPOKATE KRUNT
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
EPOKATE HM
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
värihiekka 0,4-0,8 mm
EPOKATE LAKK

0,4 kg/m2
1,0 kg/m2
0,6 kg/m2
0,2 kg/m2
2,5 kg/m2
1,0 kg/m2

Eposyst KP

Eposyst KP
Dekoratiivinen värisora täynnä
epoksihartsi RUSTIC-pinnoite
1. Tasoitekerros
tartuntaan
2. Välikerros
Täyttösora
3. Päällyslakka

EPOKATE KRUNT
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
EPOKATE SL
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
esim. Disboxid Multicolor

Hiertomassa massapäällyste

Eposyst Compact

EPOKATE KRUNT
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
EPOKATE HM
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
värihiekka 0,7-1,2 mm
EPOKATE LAKK

1. Tasoitekerros
tartuntaan
2. Päällysmassa
Täytöhiekka
koristehiutaleet

Eposyst HM

Väri-koristehiutaleilla kokonaan
päällystetty epoksihartsi massapäällyste

1. Tasoitekerros
tartuntaan
2. Välikerros
Täytöhiekka
Liukuesteelle
3. Päällyslakka

0,4 kg/m2
1,0 kg/m2
1,3 kg/m2
0,65 kg/m2
0,08 kg/m2

Väri-koristehiutaleilla hajanaisesti
päällystetty epoksihartsi massapäällyste

Eposyst Flake Deco

1. Tasoitekerros
tartuntaan
2. Päällysmassa
Täytöhiekka
koristehiutaleet
4. Päällyslakka

EPOKATE KRUNT
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
EPOKATE SL
kvartsihiekka 0,1-0,3 mm
PUR Top TX

Eposyst SL/Chips

Eposyst SL/R

1. Tasoitekerros
tartuntaan
2. Välikerros
Täytöhiekka
Liukuesteelle
3. Päällysmassa

1. Tasoitekerros
tartuntaan
2. Päällysmassa
Täytöhiekka
3. Päällyslakka

EPOKATE KRUNT
kvartsihiekka 1,0-1,8 mm
EPOKATE HM
värisora 4-6 mm
EPOKATE LAKK-3

Dekoratiivinen värisora täynnä
epoksihartsi RUSTIC-pinnoite
0,4 kg/m2
1,0 kg/m2
1,45 kg/m2
18 kg/m2
1,5 kg/m2

1. Tasoitekerros
tartuntaan
2. Välikerros
Täyttösora
3. Päällyslakka

EPOKATE KRUNT
kvartsihiekka 1,0-1,8 mm
EPOKATE HM
värisora 2-4 mm
EPOKATE LAKK-3

0,4 kg/m2
1,0 kg/m2
1,45 kg/m2
12 kg/m2
1,2 kg/m2

