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EPOXIN PurEXIN
PrOdukty řady EPOXIN jsOu 

zalOžENy Na EPOXIdOvých 
PryskyřIcích a zahrNujI 
šIrOkOu škálu PrOduktů 

Od PENEtrací PřEs Nátěry/
stěrky až PO fINálNí 

dEkOratIvNí laky. 

řada PurEXIN jE 
zalOžENa Na kOmbINacI 
sPEcIálNích PryskyřIc 
a tvrdIdEl, ktEré 
NEsOu sOuhrNNý 
NázEv POlyurEtaNy. 

Tyto produkty se vyznačuji 
výbornou mechanickou

odolností, tvrdostí, omyvatelností, 
rozměrovou stálostí

a dalšími vlastnostmi, které
jsou typické pro epoxidy.

Naše označování výrobku má
nastavený systém, kdy lichou
číslovkou začínají Epoxidové

podlahové (F) výrobky
(F1000, F5000, F7000, atd.). Lichá 

číslovka také ukazuje na typ výrobku
(1 – Penetrace, 5 – Nátěry, …)

F – Floor
W – Water 

F1xxx – Epoxidové penetrace
F5xxx – Epoxidové stěrky a nátěry
FW5xxx – Epoxidové vodní nátěry

F7xxx – Epoxidové laky
F9xxx – Epoxidové speciální systémy

Naše označování výrobku
má nastavený systém, kdy sudou 
číslovkou začínají Polyuretanové 
podlahové (F) výrobky (F4000,
F6000, F8000, atd.) Sudá číslovka
také ukazuje na typ výrobku
(4 – Hydroizolační membrána,
6 – Stěrky, …)

F – Floor

F4xxx – Polyuretanové hydroizolační 
membrány 
F6xxx – Polyuretanové stěrky
F8xxx – Polyuretanové laky

Tyto produkty zahrnuji zejména 
membrány, nátěry/stěrky a finální 
matné laky. Řada PUREXIN 
se vyznačuje širokou škálou 
specifických vlastnosti, které vždy 
odpovídají danému produktu v 
požadované aplikaci.

PřEdstavENí
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vlhké PrOstOry

suché PrOstOry a 
NOvOstavby s mIN. vlhkOstí

bEToN, NIvELačNí STěRka

EPoXIdový vodNí NáTěR 
EPoXIN FW5050

1. vrstva 
spotřeba 0,2 kg/m2

EPoXIdový vodNí NáTěR 
EPoXIN FW5050

 2. vrstva
spotřeba 0,2 kg/m2 

bEToN, NIvELačNí STěRka
EPoXIdová PENETRacE 

EPoXIN F1000 dRy
Penetrace se volí dle druhu podkladu

spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m2

EPoXIdový NáTěR NEbo STěRka 
EPoXIN F5000

spotřeba stěrky – 1,5 – 2 kg/m2

spotřeba nátěru – 0,6 kg/m2

zaHozENí dEkoRaTIvNím cHIPSEm 

EPoXIdový FINáLNí Lak EPoXIN F7000
ochranná vrstva pro chipsy 

spotřeba – 0,15 kg/m2

EPOXIdOvý Nátěr Na vOdNí bázI 

EPOXIdOvý Nátěr/stěrka

1

1

1

1

2

2 2

2

3

4

4

5

5

3

3

3

GarážE a sklEPy
PoDlAhoVé SyStémy

POužItí:  
vlhké garáže, sklepy, chodby,

technické místnosti

tyP:
hladký, matný povrch

tyP:
hladký, lesklý

POužItí:  
průmyslové haly, nové garáže,

chodby novostaveb
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PružNý (měkký) POvrch - 
rEPrEzENtatIvNí (hlavNí) 
místNOstI

tvrdý POvrch - 
méNě rEPrEzENtatIvNí 
(vEdlEjší) místNOstI

bEToN, NIvELačNí STěRka

EPoXIdová PENETRacE EPoXIN 
F1000 dRy

penetrace se volí dle druhu podkladu
spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m2

PoLyURETaNová STěRka 
PUREXIN F6000 

spotřeba 1,5 – 2,5 kg/m2

maTNý PoLyURETaNový Lak 
PUREXIN F8000

 spotřeba 0,1 kg/m2 

bEToN, NIvELačNí STěRka

EPoXIdová PENETRacE 
EPoXIN F1000 dRy

penetrace se volí dle druhu podkladu
spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m2

EPoXIdový NáTěR NEbo STěRka 
EPoXIN F5000

spotřeba stěrky – 1,5 – 2 kg/m2 

spotřeba nátěru – 0,6 kg/m2

zaHozENí dEkoRaTIvNím cHIPSEm

EPoXIdový ocHRaNNý Lak 
EPoXIN F7000

finální lesklý povrch
spotřeba – 0,15 kg/m2

maTNý Lak PUREXIN F8000
pokud je požadavek na finální matný povrch

spotřeba – 0,1 kg/m2

POlyurEtaNOvá stěrka  

EPOXIdOvý Nátěr/stěrka

d
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st
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4

POužItí:  
komerční prostory, obytné 

místnosti, ordinace, prodejny, 
obchodní domy

tyP:
matný, pružný povrch

tyP:
hladký, matný nebo lesklý

ObytNé a vEřEjNé PrOstOry
PoDlAhoVé SyStémy

POužItí:  
chodby novostaveb, technické 

místnosti, sociální zázemí, 
schodiště

2

2
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PřEmOstěNí dyNamIckých 
trhlIN

aNtIstatIcké POdlahy

bEToN, NIvELačNí STěRka
PENETRacE PRvNí vRSTva 

EPoXIN F1000 dRy
nebo jiný typ podle druhu podkladu

spotřeba materiálu je 0,3 – 0,5 kg/m2

EPoXIN F1000 dRy
druhá vrstva penetrace

čerstvá hmota se zasype do „sucha“ křemičitým 
pískem frakce 0,4 – 0,8 mm

spotřeba penetrace 0,4 - 0,5 kg/m2

spotřeba písku 2 -2,5 kg/m2 - po zaschnutí lehce 
přebrousit

PU mEmbRáNa PUREXIN F4000
čerstvá hmota se zasype do „sucha“ křemičitým 

pískem frakce 0,4 – 0,8 mm
spotřeba Purexin F4000 1,0 kg/m2

spotřeba písku 2 -2,5 kg/m2

vRcHNí kRycí vRSTva EPoXIN F5200
aplikace po 24 hodinách od aplikace membrány

spotřeba 0,9 kg/m2 včetně křemičitého písku frakce 
0,1 – 0,5 mm, který se zamíchává do EPoXINU 

F5200 (50 hmotnostních %, Epoxin F5200 - 
0,6 kg/m2 + křemičitý písek 0,3 kg/m2)

bEToN, NIvELačNí STěRka
PENETRacE PRvNí vRSTva 

EPoXIN F1000 dRy
nebo jiný typ podle druhu podkladu

spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m2

měděNá PáSka
nalepení v předepsaných vzdálenostech 

PodkLadNí ELEkTRIcky vodIvý 
NáTěR EPoXIN F9000 coNdUcTIvE 

spotřeba 0,15 kg/m2

ELEkTRIcky vodIvá STěRka
EPoXIN F9100 aNTI-STaTIc

spotřeba 1,4 kg/m2

deklarovaný svodový odpor skladby měřený dle čSN EN 61340-5-1 je <1x109 

EPOXIdOvý Nátěr 

EPOXIdOvý Nátěr

1

1

1

1

2

2
2

2

3

4

5

4

4

5

5

3

3

3

4

5

sPEcIálNí PrOstOry
PoDlAhoVé SyStémy

tyP:
lesklý povrch

tyP:
lesklý povrch

POužItí:  
vnitřní parkovací plochy, 

průmyslové objekty

POužItí:  
výrobní haly, zubní 

ordinace, sklady
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EPOXIN 
f1000 dry

EPOXIN 
f1100 dry fast

aplikační teploty (podkladu i hmoty) +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu 0,3 – 0,5 kg/m2 dle savosti podkladu

mísicí poměr transparentní verze a : b (hmotnostní) 2 : 1

mísicí poměr barevných verzí  a : b (hmotnostní) 3 : 1

zpracovatelnost 30 min.

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 20 hodin

aplikace další vrstvy Nejpozději do 48 hodin

aplikační teploty (podkladu i hmoty) +5 °c / +30 °c

Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu 0,3 – 0,5 kg/m2 dle savosti podkladu

mísicí poměr a : b (hmotnostní) 1,8 : 1

zpracovatelnost 15 min.

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 6 hodin

aplikace další vrstvy Nejpozději do 24 hodin

•	velmi	dobrá	penetrační	schopnost
•	vhodný	pro	použití	jak	v	interiéru	tak	exteriéru
•	vysoká	přídržnost	k	podkladu	
•	barevné	sjednocení	podkladu	(příprava	před	nátěrem)
 - pouze u barevných verzí

•	velmi	krátký	vytvrzovací	čas
•	aplikace	i	za	nízkých	teplot	(min.	+5	°C)
•	krátké	čekací	doby	(brousitelný	již	na	druhý	den)
•	velmi	dobrá	penetrační	schopnost
•	snadná	aplikace
•	vhodný	pro	použití	jak	v	interiéru	tak	exteriéru
•	vysoká	přídržnost	k	podkladu	

barva: 
transparentní, 

další barvy dle vzorníku RaL

barva: 
transparentní

balENí: 
4,4 kg; 10 kg; 30 kg; 640 kg

balENí: 
4,4 kg; 10 kg; 30 kg; 575 kg

•	pro	penetraci	suchých	cementem	vázaných	podkladů
•	pro	přípravu	opravných	malt	a	vyrovnávacích	stěrek
•	penetrační	nátěr	pod	všechny	epoxidové	a	polyuretanové
  podlahové nátěry řady EPoXIN a PUREXIN
•	povrchové	zpevnění	nesoudržných	podkladů	–	zalití	kapilár
  a pórů v podkladu

upravené receptury EPOXIN f1000 dry:
1) EPOXIN f1000 dry Pb - Epoxid pro tvorbu plastbetonů (snadné uhlazování)
2) EPOXIN f1000 dry hv - Epoxid se zvýšenou viskozitou (hustší) 

•	pro	penetraci	suchých	cementem	vázaných	podkladů	v	interiéru	i	exteriéru
•	pro	přípravu	opravných	malt	a	vyrovnávacích	stěrek
•	penetrační	nátěr	pod	všechny	epoxidové	a	polyuretanové	podlahové	nátěry					
  řady EPoXIN a PUREXIN
•	povrchové	zpevnění	nesoudržných	podkladů	
 – zalití kapilár a pórů v podkladu

dvoUSLožková EPoXIdová 
PENETRacE Na SUcHý PodkLad 

(vLHkoST PodkLadU do 4 %). 

dvoUSLožková EPoXIdová PENETRacE 
Na SUcHý PodkLad (vLHkoST 

PodkLadU do 4 %) SE zRycHLENým 
vyTvRzováNím. 

výhOdy

výhOdy

POužItí

POužItí

PENEtracE
NA EPoxiDoVé Bázi (high SoliD)

materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.
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EPOXIN 
f1200 WEt

EPOXIN f1300 
WEt sPEcIál

aplikační teploty (podkladu i hmoty) +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu 0,3 – 0,5 kg/m2 dle savosti podkladu

mísicí poměr transparentní verze a : b (hmotnostní) 1,7 : 1

mísicí poměr barevných verzí  a : b (hmotnostní) 2,5 : 1

zpracovatelnost 40 min.

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 20 hodin

aplikace další vrstvy Nejpozději do 48 hodin

aplikační teploty (podkladu i hmoty) +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu 0,6 – 0,8 kg/m2 dle savosti podkladu

mísicí poměr a : b (hmotnostní) 2,5 : 1

zpracovatelnost 40 min.

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 20 hodin

aplikace další vrstvy Nejpozději do 48 hodin

•	aplikovatelný	na	vlhké	podklady,	anhydrity,	kov,	sádrokarton
•	velmi	dobrá	penetrační	schopnost
•	krátké	čekací	doby	(brousitelný	již	na	druhý	den)
•	snadná	aplikace
•	vhodný	pro	použití	jak	v	interiéru	tak	exteriéru
•	vysoká	přídržnost	k	podkladu
•	barevné	sjednocení	podkladu	(příprava	před	nátěrem)	-	pouze	u	barevných	verzí

•	aplikovatelný	na	vlhké	a	mastné	podklady,	kov,	původní	pryskyřičné	povrchy
•	velmi	dobrá	penetrační	schopnost
•	krátké	čekací	doby	(brousitelný	již	na	druhý	den)
•	snadná	aplikace
•	vhodný	pro	použití	jak	v	interiéru	tak	exteriéru
•	vysoká	přídržnost	k	podkladu

barva: 
transparentní, 

další barvy dle vzorníku RaL

barva: 
šedá

balENí: 
4,4 kg; 10 kg; 30 kg; 550 kg

balENí: 
4,4 kg; 10 kg; 30 kg

•	pro	penetraci	suchých,	ale	i	vlhkých	cementem	vázaných		
 podkladů v interiéru i exteriéru
•	jako	penetrační	nátěr	pro	anhydrit,	sádrokarton,	kovy,	teraco,
 původní pryskyřičné povrchy a další problematické podklady
•	pro	přípravu	opravných	malt	a	vyrovnávacích	stěrek
•	penetrační	nátěr	pod	všechny	epoxidové	a	polyuretanové	podlahové	
 nátěry řady EPoXIN a PUREXIN
•	povrchové	zpevnění	nesoudržných	podkladů	
 – zalití kapilár a pórů v podkladu
•	aplikace	na	čerstvé	betony,	a	to	již	5	–	10	dnů	po	betonáži	v	závislosti
  na teplotě a vlhkosti

•	pro	penetraci	suchých,	vlhkých,	ale	i	mastných	cementem	vázaných					
  podkladů v interiéru i exteriéru
•	jako	vazná	vrstva	pro	kov,	původní	pryskyřičné	povrchy
  a další problematické podklady
•	pro	přípravu	opravných	malt	a	vyrovnávacích	stěrek
•	povrchové	zpevnění	nesoudržných	podkladů	–	zalití	kapilár
  a pórů v podkladu
•	aplikace	na	čerstvé	betony,	a	to	již	5	–	10	dnů	po	betonáži
  v závislosti na teplotě a vlhkosti

dvoUSLožková EPoXIdová 
PENETRacE Na vLHký PodkLad 

(vLHkoST PodkLadU Nad 4 %). 

dvoUSLožková EPoXIdová 
PENETRacE Na SUcHý, vLHký 

(vLHkoST PodkLadU Nad 4 %), 
aLE I maSTNý PodkLad. 

výhOdy

výhOdy

POužItí

POužItí

PENEtracE
NA EPoxiDoVé Bázi (high SoliD)

materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.
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EPOXIN 
f5000

EPOXIN
f5100

aplikační teploty (podkladu i hmoty) +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu - nátěr 0,6 kg/m2

Spotřeba materiálu - stěrka 1,5 kg/m2 na 1 mm tloušťky

mísicí poměr a : b (hmotnostní) 5 : 1

zpracovatelnost 30 min.

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 24 hodin

aplikace následné vrstvy Nejpozději do 48 hodin

aplikační teploty (podkladu i hmoty) +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu 0,22 kg/m2

mísicí poměr a : b (hmotnostní) 5 : 1

zpracovatelnost 30 min.

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 24 hodin

aplikace následné vrstvy Nejpozději do 48 hodin

•	snadná	aplikace	a	následná	udržba
•	velmi	dobrá	mechanická	a	chemická	odolnost
•	vysoká	odolnost	vůči	water-spottingu
•	vysoký	rozliv	
•	možnost	zhotovení	protiskluzového	povrchu
•	určen	jen	do	interiéru

•	snadná	aplikace	válečkem
•	velmi	dobrá	mechanická	a	chemická	odolnost
•	vysoká	odolnost	vůči	water-spottingu
•	snadné	čištění
•	možnost	zhotovení	protiskluzového	povrchu
•	určen	jen	do	interiéru

barva: 
dle vzorníku RaL

barva: 
dle vzorníku RaL

balENí: 
6 kg; 10 kg; 30 kg

balENí: 
6 kg; 10 kg; 30 kg 

•	vytváření	litých	podlah	a	hladkých	nátěrů
•	vhodný	pro	sklady,	výrobní	haly,	obchody,	vnitřní	parkoviště, 
  technické místnosti atd.
•	v	kombinaci	s	křemičitým	pískem	vytváří	protiskluzný	povrch
•	možnost	kombinace	s	barevnými	chipsy	pro	vytvoření	dekorativních
  a jedinečných podlah
•	možnost	variabilní	kombinace	barev	pro	vytváření	vlastních
  vzorů tzv. dekorování

•	vytváření	strukturovaných	nátěrů	–	pomerančová	kůra
•	vhodný	pro	sklady,	výrobní	haly,	obchody,	vnitřní	parkoviště, 
  technické místnosti atd.
•	Epoxin	F5100	může	být	použit	i	jako	dekorativní	nátěr	stěn
•	v	kombinaci	s	křemičitým	pískem	vytváří	protiskluzný	povrch

PIgmENTovaNý dvoUSLožkový 
EPoXIdový NáTěR a STěRka PRo 

FINáLNí NášLaPNoU vRSTvU. 

PIgmENTovaNý dvoUSLožkový 
STRUkTURovaNý EPoXIdový

NáTěR PRo FINáLNí
NášLaPNoU vRSTvU.

výhOdy

výhOdy

POužItí

POužItí

Nátěry a stěrky
NA EPoxiDoVé Bázi (high SoliD)

materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.
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materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

EPOXIN 
f5200

aplikační teploty +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teploty a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu - nátěr 0,6 kg/m2

Spotřeba materiálu – stěrka 1,5 kg/m2 na 1 mm tloušťky

mísicí poměr a : b (hmotnostní) 5,5 : 1

zpracovatelnost 30 min

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 24 hodin

aplikace následné vrstvy Nejpozději do 48 hodin

Plné vytvrzení 7 dní

•	materiál	má	zvýšenou	pružnost
•	velmi	dobrá	mechanická	a	chemická	odolnost
•	parotěsná	a	hydroizolační
•	možnost	vytvoření	protiskluzného	povrchu
•	určen	jen	do	interiéru
•	barevné	možnosti

barva: 
další barvy dle vzorníku RaL 

balENí: 
5 kg; 30 kg

•	nášlapná	vrstva	vnitřních	parkovacích	domů
•	součástí	skladby	přemosťující	dynamické	a	statické	trhliny
•	vytváření	litých	podlah	a	hladkých	nátěrů
•	možnost	variabilní	kombinace	barev	pro	vytváření	vlastních	 
  vzorů tzv. dekorování

PRUžNý dvoUSLožkový EPoXIdový 
NáTěR a STěRka PRo FINáLNí 

NašLaPNoU vRSTvU.
maTERIáL jE URčEN do SkLadEb 

PodLaH vNITŘNícH PaRkovacícH 
domů - db PaRk I. a db PaRk II.

výhOdy

POužItí

EPOXIN
fW5050

aplikační teploty +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teploty a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu 0,2 kg/m2

mísicí poměr a : b (hmotnostní) 1 : 3,8 (možnost ředit vodou
do 5 hmotnostních % )

zpracovatelnost 45 min

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 24 hodin

aplikace následné vrstvy Nejpozději do 48 hodin

•	velmi	dobrá	kryvost
•	paropropustná
•	dlouhodobá	zpracovatelnost
•	určen	jen	do	interiéru
•	možnost	využít	i	jako	penetraci
•	vodou	ředitelný

barva: 
transparentní

balENí: 
5 kg; 10 kg; 30 kg

•	aplikace	do	vlhkých	prostor	a	prostor	s	rizikem	stále	vlhkosti
•	renovace	podlah	sklepů,	garáží,	chodeb

dvoUSLožkový vodoU
ŘEdITELNý EPoXIdový 

NáTěR Na SUcHý 
NEbo vLHký PodkLad.

výhOdy

POužItí

Nátěry a stěrky

Nátěry a stěrky

NA EPoxiDoVé Bázi (high SoliD)

NA VoDNí Bázi
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EPOXIN 
f7000

aplikační teploty (podkladu i hmoty) +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu - vrchní vrstva 0,15 kg/m2

Spotřeba materiálu - nosná vrstva 0,8 - 1,5 kg/m2

mísicí poměr a : b (hmotnostní) 1,9 : 1

zpracovatelnost 30 min.

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 24 hodin

•	lesklý	povrch
•	snadná	aplikace	a	čištění
•	velmi	dobrá	mechanická	a	chemická	odolnost
•	vysoká	odolnost	vůči	water-spottingu
•	zvýšená	odolnost	vůči	UV	záření
•	možnost	zhotovení	protiskluzového	povrchu
•	víceúčelový

barva: 
transparentní

balENí: 
1 kg; 5 kg; 20 kg

•	lak	pro	zatažení	chipsovaných	epoxidových	stěrek
•	finální	nátěr	pro	podlahy	z	barevných	křemičitých	písků
•	vhodný	pro	sklady,	výrobní	haly,	obchody,	školy,	jídelny,	nemocnice	atd.
•	v	kombinaci	s	ANTI-SKIDEM	vytváří	protiskluzný	povrch

TRaNSPaRENTNí dvoUSLožková 
EPoXIdová HmoTa PRo vyTváŘENí 

FINáLNí NášLaPNé vRSTvy. 

výhOdy

POužItí

laky

materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.
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EPOXIN
f9000 

cONductIvE

aplikační teploty (podkladu i hmoty) +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu max 0,15 kg/m2

mísicí poměr a : b (hmotnostní) 1 : 3,2

zpracovatelnost 50 min.

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 24 hodin

•	vysoce	elektrostaticky	vodivý
•	velmi	snadná	aplikace
•	nízká	spotřeba

barva: 
černá

balENí: 
15 kg

•	musí	být	nanášen	jako	vodivá	vrstva	pod	antistaticky	
  nosnou vrstvu EPoXIN F9100 aNTI-STaTIc
•	vytváření	elektrostaticky	vodivých	podlah	v	automobilovém,			 
  farmaceutickém a elektronickém průmyslu, haly, sklady

vodoU ŘEdITELNý dvoUSLožkový 
EPoXIdový PodkLadový NáTěR 

PRo ELEkTRoSTaTIcky vodIvý 
PodLaHový SySTém. 

výhOdy

POužItí

EPOXIN
f9100

aNtI-statIc

aplikační teploty (podkladu i hmoty) +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu 1,4 kg/m2

mísicí poměr a : b (hmotnostní) 5 :1

zpracovatelnost 30 min.

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 24 hodin

•	elektrostaticky	vodivý
•	velmi	dobrá	mechanická	a	chemická	odolnost
•	vysoká	odolnost	vůči	water-spottingu
•	snadné	čištění
•	pololesklý	povrch

barva: 
dle vzorníku RaL

balENí: 
30 kg

•	vytváření	elektrostaticky	vodivých	podlah	v	automobilovém,
  farmaceutickém a elektronickém průmyslu, haly, sklady
•	vhodný	zejména	pro	prostory	s	citlivou	elektronikou	–	počítačové
  místnosti, laboratoře, cNc stroje 

PIgmENTovaNý dvoUSLožkový 
EPoXIdový ELEkTRoSTaTIcky vodIvý 

PodLaHový SySTém PRo FINáLNí 
NášLaPNoU vRSTvU. 

výhOdy

POužItí

sPEcIálNí Nátěry

materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.
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PurEXIN 
f4000

aplikační teploty (podkladu i hmoty) +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu 0,5 – 1 kg/m2 dle skladby

mísicí poměr a : b : c (hmotnostní) 3,5 : 1 : 1

zpracovatelnost 30 min.

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 16 hodin

aplikace následné vrstvy Nejpozději do 48 hodin

•	vysoká	schopnost	překlenout	trhliny	(statické	i	dynamické)
   i za nízkých teplot (-20 °c)
•	vodotěsný
•	neobsahuje	organická	rozpouštědla
•	zajištěná	adheze	s	dalšími	hmotami	EPOXIN	a	PUREXIN

barva: 
nahnědlá

balENí: 
30 kg

•	pro	elastické	trhliny	překlenující	pojížděné	protiskluzové	systémy
•	určen	zejména	pro	parkovací	plochy,	garáže,	lávky	atd.

TŘíkomPoNENTNí vySocE 
ELaSTIcká HydRoIzoLačNí 

PoLyURETaNová mEmbRáNa 
PŘEkLENUjící STaTIcké I 

dyNamIcké TRHLINy, bEz obSaHU 
oRgaNIckýcH RozPoUšTědEL.

výhOdy

POužItí

aplikační teploty +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teploty a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu – stěrka 1,5 – 2,5 kg/m2 

mísicí poměr a : b (hmotnostní) 3,5 : 1

zpracovatelnost +10 °c – 90 min

+20 °c – 30 min

+30 °c – 20 min

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 16 hodin při teplotě 20 °c

aplikace následné vrstvy Nejpozději do 48 hodin

•	tlumený	došlap	–	komfortní	povrch
•	odolný	nárazům	a	opotřebení
•	určen	jen	do	interiéru
•	vytváření	barevných	vzorů	a	struktur	(mramorování)

barva: 
dle vzorníku RaL

balENí: 
5 kg; 25 kg

•	byty	a	rodinné	domy
•	obchodní	a	veřejné	prostory
•	zdravotnická	zařízení
•	školství
•	stěrka	musí	být	vždy	chráněna	matným	lakem

výhOdy

POužItí

PurEXIN 
f6000

dvoUSLožková PoLyURETaNová 
PRobaRvENá STěRka.

Nátěry a stěrky

hydrOIzOlačNí mEmbráNa 
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PurEXIN 
f8000

aplikační teploty +10 °c / +30 °c

Ideální aplikační teploty a vlh. vzduchu +20 °c a 65 % rel. vlhkosti

Spotřeba materiálu  0,05 - 0,1  kg/m2

mísicí poměr a : b (hmotnostní) 3,5 : 1

zpracovatelnost 40 min.

Pochůznost (při teplotě 20 °c) 8 hodin

mechanické zatížení 3 dny

chemické zatížení 7 dní

•	matný	vzhled
•	střední	mechanická	a	chemická	odolnost
•	vysoká	UV	stabilita
•	vodou	ředitelný
•	snadná	údržba

barva: 
transparentní

balENí: 
5 kg; 10 kg

•	byty	a	rodinné	domy
•	obchodní	a	veřejné	prostory
•	zdravotnická	zařízení
•	zmatnění	epoxidových	i	polyuretanových	stěrek	a	nátěrů
•	vhodné	i	na	dekorativní	stěnové	stěrky

dvoUSLožkový PoLyURETaNový 
maTUjící Lak. 

výhOdy

POužItí

laky
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akrylátOvý 
chIPs •	snadná	aplikace

•	možnost	kombinovat	barvy
•	ekonomický	

barva: 
oranžová, bílá, černá, šedá, žlutá, zelená, modrá,
světle modrá, hnědá, červená

sPOtřEba: 
cca 0,03 kg/m2

balENí:
0,5 kg

•	dekorativní	úprava	při	provádění	epoxidových	nátěrů	a	stěrek,
  např. EPoXIN F5000
•	vhodný	do	interiéru	i	exteriéru

baREvNé akRyLáTové vLočky 
URčENé PRo vyTváŘENí 

dEkoRaTIvNícH PodLaH. 

výhOdy

POužItí

EPOXIN 
accElEratOr •	zkracuje	dobu	tuhnutí	až	na	3	hodiny	–	ušetření	nákladů	za	prostoje

•	accelerator	se	přidává	do	zamíchaných	složek	(A	+	B)	penetrace
•	umožňuje	aplikaci	za	nižších	teplot
•	může	ovlivnit	vzhled	penetrace

barva: 
transparentní

tabulka dávkOváNí a dOby vyvázáNí EPOXIdu

balENí: 
1 kg; 5 kg

•	při	požadavku	na	urychlení	přípravy	podkladu
•	v	případě,	že	plocha	aplikace	je	realizovatelná	za	jeden	den	jak	v	penetraci,
  tak ve finální vrstvě (rozhodují m²)
•	primárně	je	výrobek	určen	pro	penetrace	EPOXIN	F1000	DRY,	EPOXIN	F1200				 
  WET a EPoXIN F1300 WET SPEcIáL.

jEdNokomPoNENTNí URycHLovač 
TvRdNUTí PRodUkTů Na EPoXIdové 

bázI. 

výhOdy

POužItí

množství 
akcelerátoru

Přetíratelný, jemně 
brousitelný

(16 °c / 23 °c)

Tvrdý, brousitelný 
(16 °c / 23 °c)

Tenký nátěr 10 % složky b 6 hod. / 5 hod. 8 hod. / 7 hod.

Hrubý nátěr, stěrka, záškrab 10 % složky b 5 hod. / 3,5 hod. 7 hod. / 6 hod.

Plastbeton v tl. cca 1 cm 10 % složky b 3 hod. / 2,5 hod. 6 hod. / 5 hod.

dOPlŇky
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měděNá 
Páska

aNtI-skId

thIXOP

•	samolepicí	–	snadná	aplikace
•	tenká	–	snadné	překrytí

•	transparentní	–	neovlivňuje	barevné	odstíny
•	sametový	vzhled	finálního	nátěru

•	vysoce	efektivní
•	neurychluje	reakci	tvrdidla	s	pryskyřicí

balENí: 
50 m

barva: 
bílá

barva: 
transparentní

sPOtřEba: 
cca 1 – 10 % (podle požadované konzistence)

sPOtřEba: 
6 – 7 g/m2

balENí:
10 kg

balENí:
0,5 kg

•	měděná	páska	určená	pro	vytváření	elektrostaticky
  vodivých podlahových systémů

•	protiskluzová	úprava	epoxidových	nátěrů,	např.	EPOXIN	F7000

•	jako	thixotropní	přísada	pro	penetrace,	nátěry	a	stěrky	

SamoLEPIcí měděNá ELEkTRIcky 
vodIvá PáSka.

SPEcIáLNí PLNIvo URčENé 
PRo zvýšENí PRoTISkLUzU 

PodLaHovýcH NáTěRů.

adITIvUm Na bázI SPEcIáLNíHo 
PoLymERU URčENé k zaHUšťováNí 

PENETRací, NáTěRů 
a STěREk Na EPoXIdové 
a PoLyURETaNové bázI.

výhOdy

výhOdy

výhOdy

POužItí

POužItí

POužItí

dOPlŇky
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