
         
 
Fişă Tehnică 

EPOXYCOAT-AC
Grund epoxidic, anticoroziv 
 
 

Proprietăţi 
 
EPOXYCOAT-AC este  un sistem epoxidic, din 2 
componenti, color, cu solventi, avind o putere si o 
rezistenta abraziva mare. Este rezistent la acizii 
organici si anorganici, la produsele alcaline, 
produsele petroliere, solventi, apa, apa marii etc. 
Ofera o excelenta protectie impotriva coroziunii 
suprafetelor metalice. 
 

Domenii de aplicare 
 
EPOXYCOAT-AC este  utilizat ca anticoroziv si ca 
strat anti-rugina pentru suprafetele din fier si otel, in 
special pentru suprafetele care urmeaza a fi acoperite 
cu rasina epoxy EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT, 
EPOXYCOAT-S sau EPOXYCOAT-VSF.  
Poate fi deasemenea folosit numai ca strat final 
daca, culoarea lui brun-roscata sau gry este 
satisfacatoare. Aplicatiile exemplificate includ 
protectia la poduri, garduri, tevi, bare etc. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Baza chimica:           rasina epoxidica 

Culoare:                      RAL 3009 (brun-roscat) 
                                  RAL 7040 (gri) 

Viscozitate:               350 mPas la +23°C 

Densitate (A+B):       1,40 kg/lit 

Proportia in amestec 
(A:B):                       100:13,5 din greutate 

Timp de lucru:           aprox. 2,5 ore la +20°C 

Temperatura minima  
pentru intarire:            +8°C 

Circulabil:                 dupa 24 ore la +23°C 

Succesiunea  
straturilor:       dupa 3-24 ore  
                                    la +23°C 

Intarirea finala:          dupa 7 zile la +23°C 

Aderenta:               > 3 N/mm² 
                                  (punct de fisurare al   
                                  betonului) 
 

Sculele trebuiesc curatate cu un solvent SM-12, 
imediat dupa folosire.                 
 

Mod de utilizare 
 
1. Suprafata ce urmeaza a fi acoperita trebuie sa 
fie:      
 Uscata si stabila. 
 Curatata de materialele care impiedica 

contactul cu rasina (praf, unsoare, rugina). 
 
2. Amestecarea componentilor 
Componentii A (rasina) si B (intaritor) sint 
ambalati in doua recipiente separate si se amesteca 
proportional cu greutatea. Intreaga cantitate a 
componentului B se adauga in componentul A. 
Amestecul se obtine in 5 minute utilizind un mixer 
cu turatie mica (300 rpm). Mixtura se amesteca 
bine in recipient pentru o dispersie uniforma a 
intaritorului. 
 
3. Mod de aplicare - Consum 

a) Grundul  
EPOXYCOAT-AC este aplicabil cu ruloul, peria 
sau prin spreyere in doua straturi. Al doilea strat se 
aplica dupa ce primul strat s-a uscat, dar in 
decursul a 24 ore. 
Consum: 150-200 g/m² per strat. 
Vopsitul cu rasina epoxy se face in urmatoarele 24 
ore. 

b) Vopsea 
EPOXYCOAT-AC se aplica cu ruloul, peria sau  
prin spreyere in 3-4 straturi. Fiecare stat se aplica 
dupa uscarea celui precedent dar in decursul a 24 
ore. 
Consum: 150-200 g/m² per strat. 
 

Ambalaj 
 
EPOXYCOAT-AC este ambalat in cutii de 3 kg si  
8 kg, componentii A si B avind o greutate 
proportionala prestabilita. 
 
 
 
 



         
 
 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care 
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

 
 
 
 

Depozitare 
 
Minimum 12 luni de la data fabricaţiei în ambalajul 
iniţial sigilat, în spaţii protejate de umezeală şi radiaţie 
solară. Temperatura recomandată de depozitare de la 
+5°C până la +35°C.  
 

Observatii 
 
 Timpul de prelucrare a sistemelor epoxidice 

este în funcţie de temperatura mediului. 
Temperatura ideală pentru aplicare este de la 
+15°C pînă la +25°C, pentru ca produsele să 
aibă lucrabilitatea şi timpul de maturare 
optime. La temperaturi scăzute (<+15°C) se 
observă o întârziere a prizei, iar la temperaturi 
mai mari (>+30°C) priza este mai rapidă. În 
lunile de iarnă se recomandă o preîncălzire 
uşoară a materialelor, iar în lunile de vară se 
recomandă depozitarea lor în spaţii răcoroase 
înaintea utilizării. 

 EPOXYCOAT-AC contine solventi. In cazul 
in care se foloseste in camere inchise trebuie 
luate masuri de ventilatie a incaperii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Legatura intre straturile succesive poate fi 

afectata de umezeala sau mizerie. 
 Grundul epoxidic trebuie protejat de umezeala 

timp de 4-6 ore dupa aplicare. Umezeala poate 
albi suprafata sau sa o faca lipicioasa. Poate 
deasemenea influenta intarirea. Straturile 
decolorate sau lipicioase trebuiesc indepartate 
prin frecare sau razuire si aplicate din nou. 

 In cazul in care, intre aplicarea straturilor 
succesive trece un timp mai lung decit cel 
corespunzator suprafata trebuie curatata si 
frecata inaintea aplicarii unui nou strat. 

 Dupa intarire, EPOXYCOAT-AC prezinta           
siguranta pentru sanatatea omului. 

 Inainte de aplicare, studiati masurile de 
protectie mentionate pe eticheta produsului. 
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