
DOMENII  DE UTILIZARE

• grund pentru sisteme de acoperire fårå 
solvent pe bazå de råμinå epoxidicå pentru
beton, mortar μi oøel

• sigilarea straturilor suport pe bazå de ciment,
de exemplu în hale industriale, ateliere, 
parcåri, etc.

• consolidarea suprafeøelor de beton sau mortar

• strat de aderenøå pentru acoperiri, în special
în cazul unor straturi suport cu diferite capaci-
tåøi de absorbøie

• acoperire de suprafaøå pentru obåøinerea unor
suprafeøe uflor de curåøat

PROPRIETÅØI

• EH115 este un material plastic bicomponent
pe bazå de råμinå epoxidicå

• EH115 este un material fårå umpluturå, 
nepigmentat μi fårå solvent

• EH115 este un material cu vâscozitate 
reduså μi cu o activitate capilarå foarte intenså

• EH115 påtrunde în porii μi capilarele cele 
mai fine chiar μi prin aceasta realizeazå 
o aderenøå puternicå la stratul suport

• EH115 aderå pe straturi suport umede sau 
cu umiditate remanentå

• EH115 întåritå este stabilå faøå de apå, apå 
de mare μi apå rezidualå, precum μi fatå de 
numeroase baze, acizi diluaøi, soluøii saline, 
uleiuri minerale, lubrifianøi, numeroμi solvenøi

• la acøiunea razelor ultraviolete este de aμteptat 
o uμoarå modificare de culoare
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08 1)

EN 13813 SR-B1,5-IR4
Grund/Mortar pe bazå de polimeri

Comportare la foc Eß

Degajare de
substanøe corozive SR
(Synthetic Resin Srceed)

Impermeabilitate la apå CNAFD / NPD 2)

Rezistenøå la abraziune
(Abrasion Resistance)

CNAFD / NPD

Rezistenøå la tracøiune (Bond) B 1,5

Rezistenøå la μoc
(Impact Resistance)

CNAFD / NPD

Izolare fonicå la paμi CNAFD / NPD

Izolare fonicå CNAFD / NPD

Izolare termicå CNAFD / NPD

Stabilitate chimicå CNAFD / NPD

1) Ultimele douå cifre ale anului în care a fost aplicat semnul CE

2) CNAFD / NPD: "Caracteristica nu a fost determinatå" / „No Performance Determined”
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DATE TEHNICE

TIP EH115

Culoare transparent, uμor gålbui 

Raport de amestecare în greutate 3 : 1 
(råμinå: întaritor) în volum 2,7 : 1

Densitate
(23°C/50% umiditate relativå) g/cm3 1,10

Vâscozitate

la 20°C mPas cca. 600–700 

Durata de lucru la 20°C min cca. 45 

Întårire complet  
la 20°C d 7(100%)

Temperatura minimå de
aplicare pe stratul suport °C +10

Consum material pe mm de strat
(în funcøie de stratul suport) g/m2 250–500 

Substanøå solidå % 100 

Rezistenøå la tracøiune superioarå ruperii betonului
Atenøie: Toate datele experimentale specificate sint valori de referinøå, determinate 
în unitåøile noastre din Germania. Valori determinate în alte unitåøi pot fi diferite.

unui amestec omogen. Apoi, amestecul se toarnå într-
un vas curat μi se mai agitå încå odatå.
Nu se recomandå aplicarea råμinii din ambalajele în
care a fost livrat.

PUNEREA ÎN OPERÅ: EH115 se întinde cu un 
trafalet din cauciuc pânå se repartizeazå egal. Dupå
necesitåøi se poate presåra în grundul proaspåt nisip
uscat la foc (granulaøie 0,1-0,3mm)(necesar de material
1,5-3kg/m2) În cazul unor denivelåri mai mari se poate
adåuga în råμinå pânå la 35-45% nisip cuarøos 
(0,1-0,4mm). Aplicarea se face cu μpaclul cu dinøi.

ÎNTÅRIREA: La aplicarea råμinilor sintetice, pe lângå
temperatura mediului ambiant, o importanøå deosebitå
o are temperatura stratului suport; la temperaturi 
scåzute, reacøiile chimice sunt încetinite; în mod core-
spunzåtor se lungesc timpii de prelucrare ulterioarå,
de punere sub sarcinå μi de întårire completå; conco-
mitent se måreμte consumul prin vâscozitatea måritå.
La temperaturi ridicate reacøiile chimice se accelereazå,
astfel încât timpii menøionaøi mai sus se scurteazå.
Pentru o întårire completå a råμinii sintetice trebuie ca
temperatura medie a stratului suport så fie mai ridicatå
decât temperatura minimå admiså. La aplicåri ale 
materialului în aer liber, trebuie avut grijå, ca dupå
aplicare, materialul så fie ferit timp ceva mai îndelungat
de umezealå; la acøiunea prea timpurie a umezelii
asupra materialului se poate ajunge la înålbire μi/sau
la o suprafaøå lipicioaså care va influenøa în mod con-
siderabil legåtura cu straturile ce ar mai trebui aplicate
μi care eventual ar necesita îndepårtarea prin sablare. 
Materialul care se gåseμte sub stratul care a venit în
contact cu umezeala se va întåri înså perfect.

CURÅØIREA SCULELOR: Sculele se curåøå dupå 
fiecare ciclu de lucru cu EH PAGEL–VERDÜN-
NUNG sau alt solvent similar.

ATENØIE: Aplicarea grundului/sigilarea îμi
îndeplineμte proprietåøile dacå imediat dupå întårire se
formeazå o suprafaøå unitarå lucioaså; în cazul în care
s-a împråμtiat nisip dacå dupå maturare nu apar su-
prafeøe lucioase; dacå apar astfel de suprafeøe atunci
se presupune cå stratul suport a supt mai mult în acea
zonå μi atunci trebuie aplicat din nou grundul.

COMPORTAMENT FIZIOLOGIC ΩI MÅSURI DE
PROTECØIA MUNCII: În stare întåritå råμina nu pre-
zintå nici un fel de pericol. Se va evita contactul råμinii
epoxidice neîntårite cu pielea (månuμi); zonele venite
în contact cu råμina se vor spåla cu mult såpun μi apå.
În stare neîntåritå, componentele råminii nu au voie så
ajungå în canalizare, în ape curgåtoare sau ståtåtoare,
sau în påmânt. Materialul care a curs din greμealå din
vasul de amestecare se va colecta imediat cu 
rumeguμ.

PUNERE ÎN OPERÅ

STRATUL SUPORT: Straturile suport pe bazå de 
ciment trebuie så fie rezistente, uscate, rugoase μi
portante. Suprafaøa va fi curåøatå de straturi de lapte
de ciment, de pårøi neaderente sau nerezistente, de
substanøe care ar putea influenøa negativ aderenøa ca:
uleiuri, gråsimi, råzåturå de cauciuc μi altele. De obicei,
este necesarå o tratare a stratului suport prin sablare
cu nisip, bile sau apå sub presiune, prin frezare sau
μlefuire. Dupå curåøarea stratului suport trebuie ca
acesta så aibå o rezistenøå la tracøiune de minimum
1,5 N/mm2. Temperatura stratului suport trebuie så fie
cu cel puøin 3°C mai mare decât temperatura punctului
de rouå din zona respectivå. Stratul suport ce urmeazå
a fi protejat, trebuie så fie asigurat împotriva ascensiunii
capilare a umiditåøii.

AMESTECAREA: Componentele A (råμinå) μi B (întå-
ritor) sunt livrate în cantitåøile corespunzåtoare rapor-
tului de amestecare. Temperatura celor douå compo-
nente la începutul amestecårii trebuie så fie de min.
15°C. Întåritorul B se toarnå în întregime în compo-
nenta A (råμinå); întregul amestec se amestecå foarte
bine cu un agitator mecanic cu max. 300 rotaøii/minut;
amestecarea dureazå pânå ce amestecul devine omo-
gen (cca. 5 min.). Atenøie la amestecarea pe verticalå
de-a lungul pereøilor. Dupå omogenizare, se toarnå 
nisipul în amestec μi se amestecå pânå la realizarea

Livrare: ambalaje de 6,12,30 μi 210 kg
Depozitare: la loc uscat, ferit de îngheø μi 

råcoros, în ambalaje originale

Durata de depozitare: 12 luni în ambalaje nedesfåcute

Claså de periclitate: Materialul nu este periculos.
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Datele prospectului, consiliile tehnice μi alte recomandåri se bazeazå pe lucråri numeroase de cercetare, precum μi pe experienøa noastrå. Totuμi ele nu sunt angajante μi nu scutesc clientul de încercarea
aptitudinii materialelor μi a tehnologiei pentru scopul propus de utilizare. Datele experimentale indicate au fost determinate la 20 °C. Este vorba de valori μi analize medii. La livrare pot apårea abateri.
Serviciile noastre de consilii tehnice vå stau oricând la dispoziøie.
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Str. G-ral. Candiano Popescu Nr.63A, Ap.1 Sector 4
Fon.: (+40/21) 320 68 59 . Fax: (+40/21) 322 42 54
Internet: www.pagel.ro . E-Mail: office@pagel.ro


