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STEOPOX   240     

STEOPOX 240 2-komponentní, pigmentovaná tekutá umělá hmota, bez rozpouštědel pro
vysocehodnotné, mechanicky a chemicky mimořádně odolné nátěry betonových ploch ve vnitřních a 
vnějších prostorách. Použitelné také na ocel. Odzkoušeno na dekontaminaci dle DIN 25415.

TECHNICKÁ DATA:

Báze pojiva: Epoxidová pryskyřice

Specifická hmotnost (DIN 53217): cca 1,42 g/ml (směs)

Viskozita: (+20°C DIN 53019): cca: 1500 mPas (směs)

Obj. - sušina: 100%

Poměr míchání: 4:1 váhově s tužidlem 7E240

Zpracovatelnost: cca 55 min

Odstín: cca RAL 1002, 3009, 7023, 7032, další odstíny poptávkou.

Stupeň lesku: Lesklý

Teoretická spotřeba: cca: 1,42 kg/m² dle tloušťky vrstvy

Teplota při zpracování: > 100°C

Bod vzplanutí: > + 8°C - + 30°C

Relativní vlhkost vzduchu: < 85 %

Schnutí:
(20°C, 65% relativní vlhkosti vzduchu) odolnost prachu: cca 4 hod

pochůzný:    cca 24 hod
plně zatížitelný:  cca 7 dní

Interval pro přepracování (20°C): min 24 hod        max 48 hod

Odvozené komponenty        Komponenty tužidla
Číslo produktu: 6E240-odstín          7E240

Bod vzplanutí: > 100°C            > 100°C

Označení: Viz DIN - bezpečnostní list

Skladování: 12 měsíců           6 měsíců
v původním originálně uzavřeném obale při teplotě 
od + 10°C do +35°C. Chránit před mrazem a vlhkostí!
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                                                          UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ:

 
Příprava podkladu:               Základování

Ocel:  přímo na opískovaný podklad, nebo při potřebě
Průtok pískování  SUPERDUR UNIGRUND
dle stupně úpravy povrchu  spotřeba cca 160 g/m² při  50µm suché vrstvy nátěru
SA 2,5 DIN EN ISO 12944-4

Zinek/hliník: SUPERDUR UNIGRUND
Strojově odmastit nebo zdrsnit  spotřeba cca 160 g/m² při  50µm suché vrstvy nátěru

Cement beton/ potěr: STEOPOX 220
mechanickou metodou spotřeba cca 300 g/m² 
dle ZTV-SIB (TI 011) opískování křemíčitým pískem 0,2 - 0,7 mm

Zpracování

Míchání: Přidat množství tužidla základních komponentů a 
             intenzivně promíchat elektrickým míchacím zařízením. 

Následně přelít a znovu intenzivně promíchat!

Nástroj ke zpracování: hladítko na beton, zubaté hladítko, jehlový váleček

Teplota při zpracování: viz strana 1, teploty nad +20°C urychlují reakční a vytvrzovací průběh.
Rosný bod musí být +3°C pod teplotou objektu.

Ředění/čištění: K čištění nářadí použít EP - ředidlo 403/809.

Všeobecné vlastnosti: STEOPOX 240 je používán jako samonivelační nátěrový systém
v následujících oblastech: Průmyslové podlahy, skladové a prodejní 
prostory, čističky odpadních vod, garáže, letadlové haly, 
automobilový průmysl, továrny, nemocnice atd.

Chemo technické vlastnosti:    STEOPOX 240 je odolný převážně proti rozpouštědlům, zředěným 
 kyselinám a louhům. Odolný proti benzínům, olejům, téru, 
 odpadním vodám a slané vodě. Dekontaminační!

Další informace jsou uvedeny v seznamu odolností - Bergolin-tekuté plasty.

Charakteristické hodnoty: neplněný     1:0,5 dle váhových dílů 
    s křemičitým pískem 0,006-0,3mm

Tlaková odolnost: 53 N/mm²      67 N/mm²
Ohebná tahová odolnost 59 N/mm²      35 N/mm²

Otěr dle taberového abraziva:   24 mg/1000U (zatížení: 1000g kotouč CS 10)
(DIN EN 438-2)

Tepelná odolnost: suché: cca +   80°C
krátkodobě: cca + 120°C
vlhkost, horko a voda: cca +   40°C
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STANDARTNÍ - NÁTĚROVÝ SYSTÉM

Základování: STEOPOX 220
spotřeba cca 300g/m², posypání žárem sušeným křemičitým pískem 0,2-0,7 mm

Samonivelační nátěr:  STEOPOX 240
cca 1:0,5 dle váh. Dílů plněno žárem sušeným křemičitým pískem 0,06-0,3 mm.
Spotřeba cca 1,7-1,8 kg směsi na m² dle mm síly vrstvy.

Zpracování, hodnoty spotřeby a síly vrstvy závisí převážně na teplotě a vzduchu,
podkladu a látek, jako i příslušným požadavkům na systém.

V případě, že nemá povrch být kluzký, musí být posypaný. 
Pokud je požadována odolnost oděru, posypat drsným zrnem (Siliciumcarbit,
Elektrokorund, Mandurax), přebytečný nasypaný materiál je nutné omést.

Další informace viz bezpečnostní list. Zpracování by mělo probíhat s ohledem každého státu 
platným bezpečnostních předpisů.
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