
         
 
Fişă Tehnică 

EPOXYPRIMER-W 
Grund epoxidic bicomponent pe bază de apă 
 
 

Proprietăţi 
 
EPOXYPRIMER-W este un sistem epoxidic 
bicomponent pe bază de apă. Prezintă duritate 
ridicată şi rezistenţă la frecare. Este deosebit de 
rezistent la apă, acizi, alcali, produse petroliere etc. 
Poate fi aplicat pe suprafeţe uscate sau uşor umede, 
dar fără apă băltită. 
Este clasificat ca SR-B2,0, în conformitate cu 
standardul ΕΝ 13813. 
 

Domenii de aplicare 
 
EPOXYPRIMER-W este utilizat ca grund, si 
deasemeni pentru prepararea unui material de 
chituire, prin adăugarea de nisip cuarţos, pe 
suporturi pe bază de ciment, precum beton, şape 
etc, care urmează să fie acoperite cu răşini 
epoxidice din sistemul DUROFLOOR. 
Poate fi utilizat şi ca grund pentru ISOFLEX-PU, 
atunci când urmează să fie aplicat pe suporturi 
neabsorbante sau pe straturi hidroizolante mai 
vechi. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Bază chimică: răşină epoxidică  
 bicomponentă 

Culoare: gălbui 

Vâscozitate component A: 100 mPa.s 

Vâscozitate component B: 2.000 mPa.s 

Vâscozitate (A+B): 600 mPa.s 

Densitate component A: 1,02 kg/lit 

Densitate component B: 1,13 kg/lit 

Densitate (Α+B): 1,04 kg/lit 

Proporţia de amestec 
(Α:Β): 100:40 la greutate 

Timp de viaţă în recipient: circa 60 min la 
 +20ºC 

Temperatură minimă   
de întărire: +8ºC 

Accesibilitate: dup 18 h la 
 +23ºC 

Poate fi acoperit: după 24 h la +23ºC  

 
Rezistenţe finale: după 7 zile   
                                   la +23ºC 

Rezistenţă la aderenţă:  > 3 Ν/mm2 (spargere                                 
 beton) 
Curăţarea uneltelor:  
Uneltele trebuie că fie curăţate temeinic cu apă, 
imediat după utilizare. 
 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
Suprafeţele de prelucrat trebuie: 
• Să fie stabile. 
• Să fie curăţate de materiale care împiedică 
aderenţa, precum praful, materialele friabile etc. 
• să fei protejate de atacul din spate al umezelii. 

În cazul aplicării de răşini epoxidice din sistemul 
DUROFLOOR vor fi respectate următoarele 
specificaţii: 
Calitate beton :   minimum C20/25  

Calitate şapă  
pardoseală:                         conţinut de           

 ciment 350 kg/m3 
 
De asemenea, în funcţie de natura suportului se va 
face pregătirea adecvată precum frecare, frezare, 
sablaj cu bile etc. În continuare este necesară 
curăţarea temeinică a suprafeţei cu un aspirator 
puternic. 
 
2. Amestecarea EPOXYPRIMER-W 
Componentele Α (răşină) şi Β (întăritor) sunt 
ambalate în recipiente cu proporţia de amestec 
prestabilită. Componentul B se adaugă în întregime 
în componentul Α. Amestecul celor două 
componente se face circa 5 minute cu un malaxor 
cu turaţie redusă (300 rotaţii / minut). Este 
important ca amestecul să se facă şi pe pereţii şi 
fundul recipientului, pentru ca întăritorul să se 
repartizeze uniform.   
 
 
 
 



         
 
 

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. 

 

 

 
 
 
3. Procedura aplicării - Consumul 
În funcţie de utilizarea produsului 
EPOXYPRIMER-W, distingem următoarele cazuri 
de aplicare a acestuia: 

a) Ca grund pentru răşini epoxidice 
Grunduirea se face cu EPOXYPRIMER-W, ca 
atare sau diluat cu apă în proporţie de până la 10% 
la greutate. Materialul se aplică cu pensula sau 
trafaletul într-un strat. 
Consum : 200-300 g/m2. 
După uscarea grundului, eventualele imperfecţiuni 
ale suportului (fisuri, găuri) vor fi şpăcluite cu 
EPOXYPRIMER-W, amestecat cu nisip cuarţos cu 
granulaţia 0-0,4 mm (sau cu nisip Q35) în 
proporţia 1:2 până la 1:3 la greutate. 
Aplicarea sistemului DUROFLOOR ales se face în 
24-48 de ore de la grunduire şi imediat ce 
umezeala stratului de EPOXYPRIMER-W este 
mai mică de 4%. În cazul în care după 48 de ore 
umezeala continuă să fie mai mare de 4%, se 
repetă procedura. 
În cazul în care sistemul DUROFLOOR ales 
urmează să fie aplicat peste limitele de timp de mai 
sus, pentru asigurarea unei bune aderenţe, înaintea 
întăririi grundului să se presare suprafaţa cu nisip 
cuarţos cu granulaţia de 0,4-0,8 mm. După 
întărirea grundului, granulele de nisip cuarţos 
nelipite vor fi îndepărtate cu un aspirator puternic. 

b) Ca grund pentru ISOFLEX-PU 500 
Grunduirea se face cu EPOXYPRIMER-W, ca 
atare sau diluat cu apă în proporţie de până la 10% 
la greutate. Materialul se aplică cu pensula sau 
trafaletul într-un strat. 
Consum : 200-300 g/m2. 
După trecerea a 12-24 ore şi cât timp stratul de 
EPOXYPRIMER-W este încă puţin lipicios, se 
aplică produsul ISOFLEX-PU 500.  
 

Ambalaj 
 
EPOXYPRIMER-W este disponibil în ambalaj 
(A+B) de 10 kg. Componentele Α şi Β se găsesc în 
proporţii de amestec prestabilite, la greutate. 
 
 
 

 
 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
24 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalaj 
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi +35OC. 
Protejaţi-l de expunerea directă la radiaţia solară şi 
de îngheţ. 
 

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. 

• În cazul în care între straturile succesive 
intervine un timp de aşteptare mai mare decât 
cel prevăzut sau este vorba de suprafeţe deja 
utilizate, care după o perioadă îndelungată 
trebuie acoperite din nou, atunci este necesar 
ca suprafaţa veche să fie curăţată bine şi 
frecată temeinic. După aceea poate fi aplicat 
stratul nou.  

• EPOXYPRIMER-W, După întărirea completă, 
nu prezintă pericol pentru sănătate. 

• Înaintea utilizării materialului, consultaţi 
instrucţiunile de utilizare în siguranţă înscrise 
pe eticheta produsului. 

 
Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa 
ΙΙ, tabel Α), conţinutul maxim admis de COV 
pentru subcategoria de produs j, tip SBA, este de 
140g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat EPOXYPRIMER-W are 
un conţinut maxim <140 g/l COV. 
 
 
 
 



         
 
 

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 
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EN 13813 SR-B2,0 

Primer 
 
Reaction to fire:   NPD 

Release of corrosive substances:   SR 

Water permeability :   NPD 

Wear resistance:   NPD 

Bond strength:   B2,0 

Impact resistance:   NPD 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


