Údajový list

ROKOEPOFER
Charakteristika výrobku
Universální thixotropní epoxidové lepidlo s vysokou pevností. Je bezrozpouštědlové, dvousložkové na bázi vybraných epoxidových
pryskyřic, tužidel a plniv.
Specifické vlastnosti
Thixotropní, nestékající, má výbornou přilnavost a lepivost k podkladu, vysokou pevnost ve vytvrzeném stavu, odolné nárazu, krátkodobě i
proti vysokým teplotám, dobrou chemickou odolnost a přilnavost k vlhkým podkladům. Přilne ke většině stavebních materiálů.
Použití
Lepení betonových dílců, trubek, prefabrikátů, desek atd. nebo lepení betonů, kovů a skla vzájemně nebo mezi sebou jak na horizontální,
šikmé a svislé plochy nebo i strop. Na kotvení sloupků, kotev, svorníků, rámů oken a dveří. Na opravy různých trhlin, děr a lunkrů nebo
zatěsnění kanálů, van, jímek a dilatačních spár. Spojovací můstky. Ochrana výztuže v korozivním prostředí. Pojivo pro zhotovení
epoxidových malt.

VLASTNOSTI VÝROBKU
Konzistence
Barva
Objemová hmotnost
Obsah pevných částic
Skladovatelnost
ÚDAJE PRO POUŽITÍ
Mísící poměr
Konzistence hmoty
Objemová hmotnost
Teplotní odolnost
Doba zpracovatelnosti při 23°C a 50% rel. vlh.
vzduchu
Dovolená teplota nanášení
Zatižitelnost
Doba vytvrzování
VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI
Tvrdost Shore A
Přídržnost k betonu
Pevnost v tlaku

Složka A
Pastovitá
světlešedá
Cca 1600 – 1800 kg/m3
100%
24 měsíců v suchu a chladu

Složka B
Pastovitá
bílá
Cca 2000 – 2100 kg/m3
100%
24 měsíců

2 díly složky A na 1 díl složky B (váhové díly)
Thixotropní
Cca 1800 kg/m3
Krátkodobě do 220°C, trvale do 70°C
20 min
Od +5 °C do +30 °C
Min. 3 dny při více jak 10 °C
Min. 16 hodin při více jak 10 °C
Min. 90
Min. 5 MPa
Min. 90 MPa

Pokyny pro zpracování
Zvlášť se promíchají obě složky tak, že do složky A se přidá složka B, pomalu se promíchá, přelije se do další nádoby, zbytky z první
nádoby se seškrábnou a přidají do druhé, znovu se vše promíchá.
Čištění nářadí:

pracovní nástroje řádně očistit okamžitě po práci ředidlem C 6000, po vytvrzení
pouze mechanicky

Skladovatelnost:

2 roky v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu při teplotě
od 5ºC do 30ºC. Chránit před mrazem.
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ROKOEPOFER
Příprava podkladu:
Beton je třeba zbavit nečistot, mastných skvrn, případně přebrousit nebo otryskat. Následně se odstraní prach zametením nebo odsátím.
Beton může být matně vlhký. V případě vysoce namáhaných systémů je nutno předem vyzkoušet, jestli je povrchová pevnost betonu
dostatečná. Teplota podkladu musí být více jak 5ºC.
Postup při aplikaci:
Lepení:
Po namíchání se lepidlo nanáší špachlí na obě lepené plochy a ihned se přitlačí. V případě lepení na strop je nutno spoj po dobu 24 hodin
podepřít.
Kotvení:
Očištěné kotvy se natřou lepidlem, lepidlo se zatlačí do připravených otvorů, kotvy se zatlačí do otvorů a podepřou min. na 24 hodin.
Spárování:
Do spár se zatlačí pěnové pásky a na ně se nalije lepidlo. Malé spáry se vyplní najednou, větší se zalévají až třikrát.
Sanace trhlin:
Úzké trhliny se vyplní samotným lepidlem, větší se můžou zalít lepidlem smíchaným s malým množstvím vysušeného křemičitého písku.
Spojovací můstek:
Při aplikaci jako spojovací můstek se musí malta nebo beton aplikovat systémem “ živý do živého”.
Balení:
ROKOEPOFER se dodává v 5 kg setu.
Likvidace:
Zbylý materiál nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.
Upozornění:
Pro velké množství vyráběných barevných odstínů uvedené barvy jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako
průměr a směrodatná odchylka.
Předložené údaje mají poradenský charakter,zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých
výzkumech podle stávajícího stavu techniky.Právní závaznost není možno odvozovat z těchto
údajů.Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.
Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání. ( 5.4.07 )
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