
OBSZAR STOSOWANIA

• podlewanie szyn i pΔyt †ebrowych

• podlewanie cienkich warstw 

• podlewanie ocynkowanych elementów i metali
   nie†elaznych

• podlewanie urzådzeμ precyzyjnych 

• podlewanie podpór wysokich regaΔów, Δo†ysk 
   oporowych

• podlewanie pod pompy, spr∑†arki i kompresory
   w przemy∂le chemicznym

• podlewanie sΔupów ∂cian dźwi∑koszczelnych 
   oraz pΔyt podporowych w budowie ulic i mostów

• podlewanie pomi∑dzy pΔytami stalowymi

• podlewanie pod czujniki miernicze w autostra-
   dach betonowych

WˆA¤CIWO¤CI

• ju† po kilku godzinach odporna na obciå†enia

• podlewka w formie ciekΔej

• utwardzacz zmieszany z †ywicå i odpowietrzony
w pró†ni

• bardzo dobre wΔa∂ciwo∂ci pΔynne

• nie przepuszcza wody

• dobra przyczepno∂ç do powierzchni stalowych

• odporna na obciå†enia statyczne i dynamiczne

• bardzo wysoka wytrzymaΔo∂ç na nacisk 
i ∂cieranie

• amortyzujåca

• silnie wiå†åca z poΔåczeniem zamkni∑tym
siΔowo

• przy standardowych warunkach podΔo†a
warstwa sczepna nie wymaga mostka 
zaciskowego i leje si∑ jå bezpo∂rednio na 
powierzchni∑ betonowå lub oczyszczonå z rdzy
powierzchni∑ stalowå

• odporna na dziaΔanie alkaliów, sΔabych kwasów
oraz olei mineralnych

• wytrzymaΔa na ogrzewanie do temperatury
u†ytkowej 70oC – wysoka temperatura –
wytrzymaΔa na zmiennå temperatur∑
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DANE TECHNICZNE

 TYP zaprawy                                               EH196R

 uziarnienie                                                           mm        0-0,5
 grubo∂ç warstwy                                                 mm        6–50
 stosunek skΔadników mieszanki                                              
                              †ywica: utwardzacz    cz∑∂ci-wagowe         10:1
 g∑sto∂ç (23 °C/50 % wzg. wilgotno∂ci powietrza)  kg/dm3         1,80
 wskaźnik rozpΔywu                                               cm        � 30
 wskaźnik pΔynno∂ci rynna                                   cm        � 60
 czas obróbki                           10 °C                    min      ok. 40
                                                  20 °C                    min      ok. 30
                                                  30 °C                    min      ok. 20
 czas opracowania                   10 °C                        h     24�36
                                                  20 °C                        h     10�20
                                                  30 °C                        h       8�15
 minimalna temperatura obróbki    

                      °C            10
 przy podΔo†u                                                                
 wytrzymaΔo∂ç na ∂ciskanie*      5 h               N/mm2       � 70
 (przy 20 oC)                                   8 h               N/mm2       � 90
                                                      1 d               N/mm2          � 100
                                                      7 d               N/mm2     � 110
                                                    10 d               N/mm2     � 110
 wytrzymaΔo∂ç na rozciåganie    5 h               N/mm2       � 10
 przy zginaniu                              8 h               N/mm2       � 20
 (przy 20 oC)                                   1 d               N/mm2              � 30
                                                      7 d               N/mm2       � 35
                                                    10 d               N/mm2       � 40
 wytrzymaΔo∂ç na odrywanie      7 d               N/mm2      � 1,5
 moduΔ younga (statystyczny)      7 d               N/mm2     13.000
Wszystkie parametry så warto∂ciami przybli†onymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

OBRØBKA

POD˚O˝E: PAGEL PODLEWKA-ZAPRAWA
EPOKSY DOWA EH196R nadaje si∑ do wszyst-
kich podΔo†y mineralnych. PodΔo†e betonowe musi byç
mocne, suche i no∂ne. Przygotowanie polega na 
oczyszczeniu powierzchni poprzez strumieniowanie,
∂rutowanie, frezowanie materiaΔami ∂ciernymi w celu
osiågni∑cia odpowiedniej przyczepno∂ci oraz wΔa∂ci-
wej struktury ziarnistej. PodΔo†e musi byç odpowiednio
no∂ne o wytrzymaΔo∂ci betonu na odrywanie co
najmniej 1,50 MPa. Dopuszczalna wilgotno∂ç podΔo†a
betonowego nie mo†e przekraczaç 4 %. Temperatura
podΔo†a musi wynosiç przynajmniej 3 oC ponad panujå-
cå temperatur∑ (tzw. punkt rosy).
PodΔo†e poddawane obróbce musi byç zabezpieczone
przed wzrastajåcå wilgotno∂ciå. Obowiåzuje instrukcja
DBV „Zastosowanie †ywicy reaktywnej w budowlach
betonowych, cz∑∂ç 2: PodΔo†e”.

GRUNTOWANIE: Nie jest wymagane, jednak przy
podΔo†u betonowym mocno wchΔaniajåcym wilgoç zaleca
si∑ gruntowanie †ywicå EH1 PAGEL-Z

.
YWICA

EPOKSYDOWA (patrz: instrukcja zawierajåca da-
ne techniczne)

MIESZANIE: skΔadniki: †ywica + wypeΔniacz (A) oraz
utwardzacz (B) dostarczane så przez nas we wΔa∂ciwie
wywa†onym stosunku (proporcji) skΔadników mieszanki.
W pojemniku utwardzacz wlaç do †ywicy, nie pozosta-
wiajåc resztek. Mieszank∑ dokΔadnie wymieszaç ur-
zådzeniem mechanicznym przy maksymalnych obro-
tach 200 U/min. (wolno obracajåca si∑ wiertarka z na-
sadkå). Unikaç wmieszania powietrza w dolne partie
mieszanki. Po ok. 3-5 minutach mieszanin∑ przelaç do
czystego pojemnika i ponownie dokΔadnie wymieszaç.
Przed wylaniem pozostawiç mieszank∑ jeszcze na 
5 min. w celu uwolnienia powietrza z mieszanki.

APLIKACJA: Wylewaç mieszank∑ nie robiåc przerw,
a† do osiågni∑cia odpowiedniego poziomu wypeΔnienia.

UTWARDZENIE: Przy obróbce reaktywnych tworzyw
syntetycznych istotna jest nie tylko temperatura otoc-
zenia, lecz równie† temperatura podΔo†a. Przy wyso-
kich temperaturach otoczenia reakcje chemiczne ule-
gajå przyspieszeniu, przy niskich, zwolnieniu. Dla
peΔnego utwardzenia reaktywnego materiaΔu ∂rednia
temperatura podΔo†a musi byç wy†sza od temperatury 
minimalnej.

CZYSZCZENIE: Urzådzenia i narz∑dzia czy∂ciç
rozcieμczalnikiem EH-PAGEL.

opakowanie:                      2 komponenty
                                           ( ˝ywica z wypeΔniaczem + 
                                           utwardzacz) 
                                           Pojemnik 15 kg.
skΔadowanie:                       12 miesi∑cy, w suchym,

chΔodnym i nie nara†onym 
                                            na dziaΔanie mrozu
                                           pomiirszczeniu w oryginalym
                                             opakowaniu
klasa niebezpieczeμstwa:  produkt nie posiada substancji

zagra†ajåcej zdrowiu, prosimy
                                           o przestrzeganie wskazówek
                                           podanych na opakowaniu

Post∑powanie i ∂rodki ochronne
W stanie utwardzonym materiaΔ jest bezpieczny. Przed
przyståpieniem do obróbki nale†y przeczytaç zaΔåczone
wskazówki oraz przestrzegaç je. Zabrudzenia na skórze
umyç natychmiast du†å ilo∂ciå wody i mydΔa. 
Zaleca si∑ przestrzeganie wskazówek zawartych w in-
strukcji BGR 227: „Post∑powanie z †ywicå epoksydowå”.
W stanie nieutwardzonym skΔadniki nie mogå dostaç si∑
do kanalizacji, zbiorników wodnych, jak te† do gleby.
Rozlany materiaΔ nale†y natychmiast zasypaç, np. 
trocinami i zebraç.
Pojemniki nale†y usuwaç przestrzegajåc aktualnych
przepisów dotyczåcych usuwania ∂mieci i odpadów.

* Badanie wytrzymaΔo∂ci na ∂ciskanie wg. PN EN 196-1

Dane w niniejszym prospekcie, doradztwo techniczne odno∂nie stosowania i inne zalecenia przyj∑te zosatΔy na podstawie obszernych prac badawczych i posiadanego do∂wiadczenia. Nie så one jednak 
wiå†åce - røwnie† co do praw osøb trzecich - i nie zwalniajå one klienta do samodzielnego zbadania i wyprøbowania przydatno∂ci oferowanych produktøw i technologii do stosowania w istniejåcych warunkach. Podane
warto∂ci do∂wiadczalne ustalone zostaΔy w temperaturze 20°C i 50% wilgotno∂ci powietrza. Odnoszå si∑ one do warto∂ci ∂rednich. Mo†liwe jest wyståpienie odchyΔek. Nasi doradcy techniczni ch∑tnie udzielå 
Paμstwu porady. Cieszymy si∑ z Paμstwa zainteresowania naszymi produktami. Z chwilå ukazania si∑ niniejszej karty informacyjnej tracå wa†no∂ç wcze∂niej publikowane informacje o prezdmiotowym produkcie.
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