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EP-gruntējums EA 
(ar vāju emisiju) 

 
Tehniskie dati STANDARTA ĀTRAIS 

Komp. A Komp. B Komp. A Komp. B 

Viskozitāte 23 °C temperatūrā apm. 1100 mPas apm. 150 mPas apm. 1100 mPas apm. 170 mPas 

Maisījuma attiecība 
Svara daļas 

100 svara daļas 50 svara daļas 100 svara daļas 50 svara daļas 

Maisījuma attiecība 
Tilpuma daļas 

100 tilp.daļas 56 tilp.daļas 100 tilp.daļas 56 tilp.daļas 

Blīvums 20℃ temp. 1,12 kg/ l 1,00 kg/ l 1,12 kg/ l 1,00 kg/ l 

Maisījuma blīvums 20°C 1,08 kg/ l 1,08 kg/ l 

Maisījuma viskozitāte, pastāvot 
23°C 

apm. 400 -500 mPas apm. 400 -500 mPas 

Cieto daļiņu saturs 99,6 % 99,6 % 
Saistīšanās laiks, pastāvot 20°C: apm. 23 min/ 300 g maisījuma apm. 10 min/ 300 g maisījuma 
Saistīšanās laiks/ 
Iestrādes laiki 
 

Lielāks materiāla daudzums un augstāka temperatūra saīsina iestrādes laiku. 
 

Maisīšanas laiks 
 

2 min atkarībā no iepakojuma lieluma, pārliet citā traukā un atkal 1 minūti maisīt. 
 

Iestrādes laiki 20°C temperatūrā 
 

Iestrādes laiku ietekmē ne tikai apkārtnes un pamatnes temperatūra, bet gan arī 
iestrādes tehnika, tādēļ Jums sekojoši iestrādes ieteikumi: 

 Materiālu pirms iestrādes apm. 24 h uzglabāt 15 - 25°C temperatūrā! (silts 
materiāls saīsina iestrādes laiku!) 

 Maisīšanas laikus gan būtu jāievēro, tomēr pārspīlēta maisīšana sasilda 
materiālu un saīsina iestrādes laiku! 

 Vai izmantotā maisījuma daudzums attiecībā pret apstrādājamo virsmu ir 
optimāls? 

 Vai ir iespējama nekavējoša iemaisīta maisījuma iztukšošana? 
 Izbēršanu vienmēr būtu jāveic joslās un nevis vienā vietā. 
 Vai cokolus, malas utt. priekšplānā var nokrāsot ar mazāku maisījuma 

daudzumu, lai izvairītos no tā, ka lielākā maisījuma daļa pārāk ilgi paliek 
maisīšanas spainī? 

 
 

Gaisa un pamatnes temperatūra Standarta Ātrais 
 > 10°C līdz maks. 30°C > 5°C līdz maks. 25°C 

Labākie rezultāti tiek sasniegti  temperatūra no 15'C līdz  25QC! 
 
 Standarta Ātrais 
Žūšanas laiks 20°C temperatūrā apm. 8 h nepiesaista putekļus 

apm. 16 h pārklājums 
apm. 24 h viegli noslogojams < 500 kg 
apm. 48 h noslogojams soļiem< 2000 kg 
apm. 72 h noslogojams braucot< 2000 kg 
 

apm. 3 h nepiesaista putekļus 
apm. 6 h pārklājums 
apm. 12 h viegli noslogojams < 500 kg 
apm. 24 h noslogojams soļiem< 2000 kg 
apm. 48 h noslogojams braucot< 2000 kg 

 pēc apm. 7 dienām ķīmiski/ mehāniski pilnībā noslogojams  
 

 pēc >48 stundu žūšanas laika virsmu pirms sekojošās pārstrādes ir jānoslīpē un jānotīra ar 
sārmu! (tikai ja nav ticis nokaisīts ar smiltīm) 
Uzmanību!! Žūšanas laikus būtiski ietekmē pamatne un apkārtnes temperatūra!  

Uzglabāšanas spēja 
 

apm. 12 mēneši 15°C līdz 25°C uzglabāšanas temperatūrā  

Krāsa Komp. A: gandrīz bezkrāsaina/ Komp. B: dzintarveidīga  
Iepakojuma lielumi  2,5 kg un 12 kg 
Darbarīku tīrītājs EP-šķaidītājs (ja nav sacietējis) 
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MEHĀNISKĀS 
ĪPAŠĪBAS 
 

STANDARTS ĀTRAIS 

Šora D cietība DIN 53505 
 

apm. 80 Šora D apm. 82 Šora D 

Saķeres izturība stiepē 
DIN EN 1542 
 

apm. 4,0 N/mm2 
100% lūzums betonā 

apm 3,8  N/mm2 
100 % lūzums betonā 

Berzes pretestība 
DIN EN ISO 5470-1 
 

(Tābers) apm. 26 mg/1000 
U 

(Tābers) apm. 34 mg/1000 
U 

Stiepes izturība liecē: 
DIN EN ISO 178 
 

apm. 43 N/mm2 apm. 86,7 N/mm2 

Stiepes izturība liecē: 
DIN EN 196-1 
 

apm. 93,7 N/mm2 apm. 84,0 N/mm2 

Spiedes stiprība 
DIN EN ISO 604 
 

apm. 40,3 N/mm2 apm. 79,5 N/mm2 

Spiedes stiprība 
DIN EN 196-1 

apm. 82,2 N/mm2 apm. 79,7 N/mm2 

Izturība pret sitieniem 
DIN EN ISO 6272 
 

≤ 8 Nm ≤ 16 Nm 

Giskods 
 

RE 1 (epoksīda sveķu produkti, nesatur šķīdinātājus, 
sensibilizējošs) 

 
PRODUKTA APRAKSTS 
EP-gruntējums EA (ar vāju emisiju) ir nepildīta, netonēta divkomponenšu epoksīda sveķu saistviela ar zemu 
viskozitāti un ar augstu virsmas spīdumu. EP-gruntējumam EA (ar vāju emisiju) ir divas versijas, standarta un ātri 
cietējoša. Produkts atbilst jaunākajam tehniskajam stāvoklim, receptūras nesatur nonilfenolu un standarta versijā 
nesatur benzila spirtu. 
Pielietošanas jomas ir  

 uz minerālām betona un klona pamatnēm rūpniecības un ražošanas paviljonos, noliktavu telpās, pārtikas 
produktu rūpniecībā, universālveikalos, slimnīcās utt.  

 sistēma ir pārbaudītā OS 8 garāžu un pazemes garāžu pārklājuma sastāvdaļa 
 EP-gruntējums EA (ar vāju emisiju) Standarta un ātrā (Rapid) ir universāli izmantojama saistviela, to 

izmanto kā gruntējumu/ saķeres tiltu/ injekcijas sveķus un kā saistvielu epoksīda sveķiem, smalkajai 
špaktelei vai javai 

 EP-gruntējums EA (ar vāju emisiju) ir ar augstu tvaika caurlaidību un tādēļ to iespējams izmantot tikai uz 
pamatnēm ar maksimālo atlikuma mitrumu 3% apmērā, uzklājot otro kārtu ar starpžūšanu līdz 5% 
atlikuma mitrumam  (spiedošs mitrums nav pieļaujams). 

PIELIETOJUMA JOMAS 
 Kā gruntējums uz betona, cementa klona, asfalta, flīzēm. 
 Kā gruntējuma krāsojums vai saķeres tilts visiem Holzapfel pārklājumiem un špakteles masām. 

Izņēmums ir visas EP-DF sistēmu virsmas gruntējums, jo EP gruntējums EA (ar vāju emisiju) nav tvaikus 
caurlaidīgs.  

 Grīdu plaisu sanācijai savienojumā ar klona skavām 
 Pateicoties zemajai EP gruntējuma EA (ar vāju emisiju) viskozitātei, tas ir piemērots arī kā grīdas 

injekcijas sveķi (izmantojot izliešanas metodi). 
 EP javas (mākslīgo sveķu kloni, remonta javas) veidošanai  
 Ailsāņu izveidošanai 
 Kā skrāpējumu špakteli/ smalko špakteli (pievienojot pildvielas)
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PAMATNES KVALITĀTE 
Betons: min. C20/25 (B 25), 
Klons: vismaz CT 35 (ZE 30), vecums vismaz 28 dienas 
Saķeres izturība stiepē vismaz  1,5 N/mm2 
Atlikuma mitrums: < 3% mērīts jebkurā vietā (< 5% divslāņu) : saskaņā ar CM metodi. 
 
PAMATNES 
SAGATAVOŠANA 
Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un ar labu nestspēju. Saķeres priekšnoteikums ir pamatnes 
pietiekoša uzsūktspēja. Pamatnei jābūt brīvai no eļļām, taukiem, veciem krāsu klājumiem, cementa atlikumiem 
vai citiem netīrumiem, tos notīrot ar slīpēšanu, lodīšu frēzēšanu vai frēzēšanu. 
 
Uzmanību! Ļoti cietu un blīvu virsmu gadījumā (to var ļoti labi atpazīt, pateicoties speķaini spīdīgai 
virsmai) ir jāievēro pietiekoša virsmas sagatavošana. 
 
Piemērotas metodes ir: lodīšu frēzēšana, izmantojot krustu - šķērsu metodi, vai intensīva slīpēšana ar dimanta 
diska slīpmašīnu (slīppapīrs nav piemērots). 
 
Neslīpētas vai slikti slīpētas virsmas kavē gruntējuma iesūkšanos. 
 
Gadījumā, ja jāapstrādā veci pārklājumi, pirms tam tie būtu jānoslīpē vai jāveic sārmaina tīrīšana ar 
mazgājamo iekārtu ar diskiem ar tīrīšanas salveti vai slīpēšanas sūkli.  Papildus kā gruntējumu ar krāsotāja 
veltnīti ir jāuzklāj EP gruntējums EA (ar vāju emisiju) ar 5-10% atšķaidījumu. 
 
PATĒRIŅŠ  
Atkarībā no pamatnes: 1-2 klājumi / apm. 0,30 – 0,50 kg/m2 
IESTRĀDE 
Kā EP gruntējums/ saķeres tilts: 
Komponenti B bez atlikuma iztukšot komponentē A un maisīt apmēram 2 minūtes ilgi. Materiālu pārliet lielākā 
spainī un vēlreiz maisīt apmēram 1 minūti. 
 
Praktiski padomi maisīšanai!!! Pievienojot komponenti B (cietinātājs), strādāt ar zemu apgriezienu ātrumu, 
jo tā ir ļoti šķidra. Pēc pirmās apmaisīšanas ātrumu var palielināt. 
 
Uzmanību! A un B komponenšu samaisīšana ar rokām nav iespējama, jo nenotiktu pietiekoša 
sacietēšana. 
Vispār iesakām iejaukto materiālu nekavējoties izlīdzināt uz virsmas, jo tādējādi tam ir ilgāks iestrādes laiks. 
 
Iestrādāt ar porainās gumijas slacekli ūdens izlīdzinošai kārtai (Padoms!!! Apakšējo malu uzraupināt ar raupju 
smilšpapīru - materiāls labāk turas uz virsmas) vai  uzklāt ar zobaino špakteli Nr. 10  un apmēram pēc 20 
minūtēm norullēt ar rullīti, neuzklājot papildus materiālu. 
 
Nodrošina pamatnes vienlaidu piesātināšanu, ar ko bieži vien tiek aizstāts pamatnes papildus skrāpējumu 
špaktelējums. Gadījumā, ja, veicot pirmo gruntējumu, nerodas slēgta virsma, 48 stundu laikā jāuzklāj papildus 
gruntējuma kārta .  Sekojošos klājumus jāuzklāj 48 stundu laikā, lai nodrošinātu pietiekošu starpsaķeri.
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Gadījumā, ja pārstrāde notiek tikai pēc 48 stundām, svaigo gruntējumu viegli jāpārkaisa ar kvarca smiltīm ar 
grauda lielumu 0,1 - 0,4 vai 0,3 - 0,9 mm (apm. 0,30 - 0,50 kg/m2) . Turklāt te ir jāuzmanās, ka bagātīga 
nokaisīšana ar smiltīm vai pat nokaisīšana ar pārpalikumu var izraisīt pārlieku lielu gaisa burbuļu veidošanos 
sekojošajā pārklājumā. 
 
Kā plaisu un maldu šuvju sanācija: 
Plaisas un maldu šuves ir jāpaplašina ar slīpmašīnas disku un apmēram ik pēc 20 cm jāveic šķērsgriezumi.  
Beigās paplašinājumi jāiztīra ar rūpniecības putekļu sūcēju,  jāievieto klona skavas un hermetizējoši jāpārlej ar 
EP-Grundierung EA (Emissionsarm) (EP gruntējumu EA (ar vāju emisiju)). 
 
Uzmanību! Ir jāuzmanās, lai izliešanai netiktu izmantoti iepriekš pildīti produkti, jo citādi netiks 
nodrošināts pietiekošs EP-Grundierung EA (Emissionsarm) iesūkšanās dziļums.  
 
Iepildot maisos EP gruntējumu EA (ar vāju emisiju), šuvēs ir jāiepilda pietiekoši materiāla 30 minūšu laikā, 
izmantojot metodi „svaigs svaigā”. 
 
Atkarībā no nepieciešamības un   pārklājumu laika periodiem ar sveķiem pārklātās šuves pilnā virsmā 
jānokaisa "svaigs svaigā" ar 0,3 - 0,8 mm vai 0,7 - 1,2 mm kvarca smiltīm. 
Gadījumā, ja pēc sacietēšanas jākonstatē, ka EP- gruntējums šuvēs ir nosēdies, tās vajadzētu pēc tam 
nošpaktelēt ar EP- Grundierung EA (Emissionsarm) un biezinātāju. 
 
Atkarībā no tā, kāda pārklājuma uzbūve sekos, izšpaktelētās šuves pēc nožūšanas ir jānoslīpē. 
 
 
IESTRĀDES  
NOTEIKUMI 
 

 Gaisa un pamatnes temperatūra standarta versijā: min. 10°C, maks. 30°C 
 Gaisa un pamatnes temperatūra Rapid versijā: min. 5qC, maks. 25°C 
 Rel. gaisa mitrums: maks 80%, rasas punkta apstākļos neveikt iestrādi. 
 Mitruma iedarbība sacietēšanas procesā var izraisīt šlīru veidošanos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šī informācija un mūsu pielietojuma tehniskās konsultācijas gan vārdos, gan rakstos un izmēģinājumos tiek veiktas pēc labākās sirdsapziņas, tomēr ir spēkā kā nesaistošas norādes, arī 
attiecībā uz jebkurām trešo pušu aizsardzības tiesībām.  Konsultācija neatbrīvo Jūs no mūsu konsultāciju norāžu un mūsu produktu pārbaudes no Jūsu puses attiecībā uz paredzēto metožu 
un mērķu piemērotību.  Mūsu produktu un, balstoties uz mūsu pielietojuma tehnisko konsultāciju no Jūsu puses ražoto produktu  pielietojums un iestrāde notiek ārpus mūsu kontroles 
iespējām un tādēļ par to esat atbildīgi tikai un vienīgi Jūs.  Mūsu produktu pārdošana tiek veikta saskaņā ar mūsu Vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.  Ja tiek izdota jaunāka 
versija, šī tehniskā atgādne zaudē savu spēku.   Stāvoklis uz:  12/2012 

  
 


