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EPOX RIPRESA
BEZROZPUSZCZALNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWY

do klejenia materiałów budowlanych i spajania istniejących podłoży z nowymi wylewkami betonowymi
OPIS WYROBU
Klej epoksydowy składa się z dwóch komponentów:
komponent A – żywica epoksydowa modyfikowana,
komponent B – utwardzacz na bazie wodnej emulsji.
Charakteryzuje się doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi (przewyższającymi wyższe klasy betonów) oraz cennymi właściwościami użytkowymi. Posiada lekkie własności tiksotropowe. Przeznaczony do stosowania głównie na powierzchniach poziomych lub lekko nachylonych. Połączenie klejowe po utwardzeniu jest wodoodporne. Klej nadaje się do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na podłożach suchych i
lekko wilgotnych.
ZASTOSOWANIE
Jest szczególnie zalecany do poziomego spajania betonu nowego z istniejącym np. w przypadku stosowania przerw roboczych przy betonowaniu konstrukcji żelbetowych. Nadaje się też do sklejania elementów betonowych ze sobą oraz porowatych powierzchni z gładkimi np. betonu,
drewna i stali. Nadaje się także do stosowania na betonach wilgotnych,
ale nie mokrych. Doskonały do wykonywania spajania cienkowarstwowych wylewek betonowych na posadzkach przemysłowych. Można go
stosować do wykonywania niewielkich wypełnień konstrukcyjnych, jako
beton żywiczny przez zmieszanie z piaskiem kwarcowym w ilościach dopasowanych do potrzeb. Doskonały do wykonywania napraw spękanych
posadzek betonowych metodą „zszywania”. Nie stosować w grubościach
warstw większych niż 5mm. Przed zastosowaniem kleju wskazane są
konsultacje z Działem Technicznym producenta.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże do naniesienia kleju musi być mocne, trwałe i stabilne. Luźne i
słabo przyczepne cząstki powierzchni usunąć, a gładkie powierzchnie
zmatowić lub zarysować. Szczególnie starannie usunąć resztki zanieczyszczeń po olejach, smarach, tłuszczach, pozostałościach organicznych, nalotach itp. Podłoże betonowe można przygotowywać przez strumieniowe piaskowanie lub mycie wodnym roztworem kwasu solnego o
stężeniu 10 %, a następnie spłukanie wodą. Powierzchnie mocne i czyste
zaleca się także poddać działaniu roztworu kwasu solnego przez około 30
minut zakończonego myciem wodą pod ciśnieniem. Powierzchnie stalowe
trzeba bezwzględnie oczyścić z produktów korozji i resztek starych powłok malarskich. Oczyszczone powierzchnie należy osuszyć przed nałożeniem kleju.
PRZYGOTOWANIE KLEJU
Oba składniki kleju EPOX RIPRESA starannie wymieszać w proporcji
wagowej: 2 części komponentu A oraz 1 część komponentu B - aż do
uzyskania jednorodnej masy. Mniejsze ilości można mieszać drewnianą
łopatką, większe zaś wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym. Dla
uzyskania betonu żywicznego domieszać na koniec kruszywo np. czysty
chemicznie piasek kwarcowy 0,5 - 2,0mm (wskazane w proporcji wagowej 1 cz. EPOX RIPRESA na 3 cz. piasku).
STOSOWANIE
Klej nakładać cienką warstwą na obie sklejane powierzchnie przy użyciu
szpachelki lub grubego pędzla. Do pokrywania powierzchni płaskich stosować stalowe packi o drobnych zębach (zwykle 1x1 mm).
W przypadku aplikacji produktu do zalewania rys w posadzkach zalecamy
podgrzanie składników przed ich zmieszaniem do temp. ok. +20ºC np: w
kąpieli wodnej, aby zmniejszyć lepkość kleju.
Przy spajaniu istniejącego betonu z nowym (warstwa sczepna) po nałożeniu kleju na istniejącym podłożu należy odczekać ok. 30 min., aby klej
zgęstniał i dopiero wtedy nałożyć na niego świeży beton.
Narzędzia zmywać ciepłą wodą zanim klej stężeje.
Uwaga: Czas wykorzystania 1 kg świeżego kleju w temp. +20ºC wynosi
ok. 1 godziny. Przy wyższych temperaturach lub większych objętościach
żywotność kleju znacznie się skraca. W temperaturach poniżej +5ºC klej
ten nie powinien być używany. Czas otwarty kleju po naniesieniu na podłoże wynosi ok. 2 godzin. W temperaturze +20ºC całkowite stwardnienie
kleju następuje po około 7 dniach, zaś w +5ºC po miesiącu. Przy sklejaniu
nierównych powierzchni dla uzyskania większych grubości sklejenia do
kleju, bezpośrednio po zmieszaniu komponentów A i B należy dodać pia-

sek kwarcowy 0-2mm w proporcjach od 1:1 do 1:3 w zależności od potrzeb.
PRZECHOWYWANIE
Oba komponenty produktu przechowywać w temperaturze powyżej +5 w
oryginalnych opakowaniach szczelnie zamkniętych w suchym i przewiewnym pomieszczeniu w oddaleniu od produktów spożywczych oraz kwasów i utleniaczy. Zabezpieczyć przed wyciekiem obu komponentów do
otoczenia.
W przypadku składowania komponentu B w temperaturze poniżej +10⁰C
istnieje możliwość jego krystalizacji. Należy w tym przypadku przed jego
użyciem podgrzać go w ciepłej kąpieli wodnej - do +40⁰C. Produkt powróci wówczas do pełnej wartości technicznej.
Chronić przed mrozem!
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Podczas pożaru powstają toksyczne tlenki azotu i węgla. Do gaszenia
pożaru używać pianę lub CO 2 . W kontakcie ze skórą i oczami działa
drażniąco. Podczas prac chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu niezwłocznie przepłukać dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza.
UWAGI KOŃCOWE
Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności
za jego konkretne zastosowania. Stosując produkt przestrzegać zapisów
niniejszej karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm
oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające
poza zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia przez producenta. W przypadku wątpliwości kontaktować się
z Działem Technicznym producenta.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszania (wagowo):
A:B=2:1
Gęstość objętościowa mieszniny:
1,22 kg/dm3
Nanoszenie:
pacą ząbkowaną, pędzlem
30 minut (+20ºC)
Żywotność:
20 minut (+25ºC)
10 minut (+30ºC)
Czas otwarty:
60 do 120 minut (+20ºC)
Temperatura stosowania:
od +10ºC do +30ºC
7 dni (+20ºC)
Całkowite twardnienie:
30 dni (+5ºC)
Zużycie przy cienkowarstwowym
ok. 0,6 – 0,8 kg/m2
klejeniu:
Wytrzymałość na ściskanie:
- EPOX RIPRESA
54,5 MPa
- z 3 cz. piasku 0,5-2,0 mm*
7,7 MPa po 24 godzinach
12,6 MPa po 3 dniach
19,8 MPa po 7 dniach
29,0 MPa po 28 dniach
Wytrzymałość na zginanie:
- EPOX RIPRESA
12,5 MPa
- z 3 cz. piasku 0,5-2,0 mm*
3,7 MPa po 24 godzinach
5,3 MPa po 3 dniach
8,6 MPa po 7 dniach
11,2 MPa po 28 dniach
Wytrzymałość na rozciąganie:
9,0 MPa
7 MPa
Przyczepność do betonu:
(przełom w betonie)
Opakowania (wiadra plastikowe):
komplet 3kg
komponenty: A – 2kg, B – 1kg
Okres trwałości:
18 miesięcy
* - wyniki wg badań własnych
Niniejsza karta techniczna unieważnia poprzednie.

