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EPOXOL® RM                                  KARTA TECHNICZNA 1/2 
Dwuskładnikowa, bezbarwna żywica epoksydowa do mieszania z różnymi kruszywami, 
tworzenia kamiennych dywanów. 
 
ZASTOSOWANIE 

• Idealna do tworzenia kamiennych dywanów i zapraw żywicznych z piaskiem kwarcowym. 
• Dobra odporność na żółknięcie. 

 
WŁAŚCIWOŚCI 
Epoxol® RM zawiera czyste żywice epoksydowe i wyselekcjonowane utwardzacze. Nie zawiera 
rozpuszczalników ani wypełniaczy. Dzięki niskiej lepkości zapewnia dobre krycie i wydajność, penetruje 
podłoże i wypełnia spękania kapilarne. 
 
DANE TECHNICZNE 
 
PRZYKŁADOWE ZUŻYCIE TEORETYCZNE: 7 kg/m2/4mm (np. 1kg Epoxol RM + 6kg piasku kwarcowego 
0,6-1,2 mm) 
 

WYGLĄD MIESZANINY: Bezbarwny, żółtawy 
GĘSTOŚĆ: 1,06 g/cm3 
PROPORCJE MIESZANIA (WAGOWE): 100A:55B 
CZAS SCHNIĘCIA (25°C): 3 h 
CZAS PRZYDATNOŚCI MIESZANINY DO UŻYTKU (25°C): 1 h 
PEŁNE UTWARDZENIE: ~ 7 dni 
MAKSYMALNA TEMPERATURA ODPORNOŚCI NA OGRZEWANIE CIĄGŁE 
(TEMPERATURA UGIĘCIA POD OBCIĄŻENIEM) 

+46°C 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (DIN 53452) 32 N/mm2 
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE (DIN 53452) 73 N/mm2 
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE (DIN 53452) 78 N/mm2 
TWARDOŚĆ (SHORE D15’’; ASTM 2240) 83 
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (TEST TABERA, CS 10/1000/1000, ASTM D 
4060) 

72 mg 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZWARSTWIENIE (EN 13892-8) ≥2,5 N/mm2 
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA (EN ISO 6272) IR4 

 
INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: podłoże powinno być czyste, suche, wolne od kurzu, tłuszczu, zabrudzeń 
oleistych i źle przylegających starych powłok. Do dokładnego oczyszczenia używać sprężonego powietrza, 
metod mechanicznych lub chemicznych. Podłoże może schnąć naturalnie lub zostać osuszone gorącym 
powietrzem. 
 
GRUNTOWANIE BETONU:  
Epoxol Primer – stosować w przypadku betonu suchego, wysezonowanego 28 dni, dobrze odizolowanego 
od gruntu (nie występuje podciąganie kapilarne), rozcieńczać 10% rozpuszczalnikiem do wyrobów 
epoksydowych (max wilgotność podłoża 4%). 
Neopox Primer WS – stosować w przypadku betonu świeżego (min. 2 tygodniowy) lub mokrego ze 
względu np. na częste opady deszczu (wilgotność podłoża powyżej 4%). 
 
Neopox Primer AY – stosować na beton wysezonowany przez 28 dni, gdy jest źle odizolowany od gruntu i 
występuje podciąganie kapilarne wilgoci. 
 
Po zagruntowaniu korzystnie jest przesypać podłoże piaskiem kwarcowym 0,8-1,2mm (gdy grunt jest 
wciąż mokry). Zapewni to lepszą przyczepność warstwy nawierzchniowej. Po 24h usunąć luźny piasek. 
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EPOXOL® RM                                   KARTA TECHNICZNA 2/2 
Dwuskładnikowa, bezbarwna żywica epoksydowa do mieszania z różnymi kruszywami, 
tworzenia kamiennych dywanów. 
 
APLIKACJA: wymieszać dokładnie oba składniki w swoich pojemnikach, a następnie połączyć je ze sobą 
w odpowiedniej proporcji i ponownie wymieszać. Połączyć z wybranym kruszywem. Nałożyć na podłoże i 
rozprowadzić kielnią. Kielnię wcześniej spryskać rozpuszczalnikiem do wyrobów epoksydowych. 
Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze od +12°C  do +40°C. 
 
Aby zrobić zaprawę żywiczną, mieszać Epoxol RM z piaskiem kwarcowym w proporcji wagowej 1:5 do 1:7, 
w zależności od uziarnienia i od tego jaką grubość warstwy chce się uzyskać. 
 
UWAGI 

• Nie stosować w temperaturach niższych niż 12°C 
• Nie stosować gdy wilgotność powietrza jest wyższa niż 65% lub gdy takie warunki są przewidywane 

w ciągu 24h 
 
CZYSZCZENIE NARZĘDZI 
Rozpuszczalnik do wyrobów epoksydowych, bezpośrednio po aplikacji. 
 
USUWANIE PLAM 
Świeże plamy usuwać rozpuszczalnikiem do wyrobów epoksydowych. Po utwardzeniu usuwać 
mechanicznie lub przy pomocy preparatów do usuwania starych powłok malarskich. W związku z 
doskonałą przyczepnością plamy mogą nie zejść. 
 
MAGAZYNOWANIE 
3 lata, w nieotwieranych, oryginalnych opakowaniach, temperatura 5°C-45°C, nienarażone na działanie 
promieni słonecznych, w suchych pomieszczeniach. 
 
 
 

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej 
czas indukcji, czas przydatności mieszaniny do użytku, czas do nałożenia kolejnej warstwy, czas do użytkowania oraz 
czas pełnego utwardzenia dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a 
wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne! 

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania. 

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma 
TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą 
wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 


