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Materiāla aprēķins 

„EPOKSĪDA IZLĪDZINOŠAIS PĀRKLĀJUMS” - VIEGLAI VIRSMAS NOSLODZEI 

"FLOORCOAT-SYSTEM-LIGHT” 

 
 

 

 

 

 
 

 

Materiāls Iepakojums 
Cena EUR 

par kg 
Cena EUR 

par m2 

EP/DF-FLOOR COA-VERSIEGELUNG 
(A-0.42 kg. B-2.08 kg)art. CF0874     
Patēriņš: 250 g /m2* 
2 kārtās 

2,5 kg 15.00 7.50 

 
Materiāla izmaksas uz m2 7.50 EUR 

 

 Norādes par materiāla patēriņa vērtības ir orientējošas. Atkarībā no būvobjekta 
īpatnībām, no iestrādes nosacījumiem reālais patēriņš var paaugstināties vai 
pazemināties. 

 Visas cenas norādītas EUR bez PVN.  
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EP/DF-FLOOR COA-VERSIEGELUNG  
Zīdaini matēts, krāsains 2-K-epoksīda sveķu emulsijas blīvēšanas materiāls 

 
Produkta dati Komponente A Komponente B 

Sajaukšanas 
attiecības 

Svara daļas 
Tilpuma 
daļas 

A : B = 1 : 5 
A : B = 1 : 4.15 

Izmantošanas 
laiks 

Temperatūra 
Laiks 

15°C 
80 min. 

20°C 
70 min. 

30°C 
40 min. 

Izmantošanas temperatūra Minimums 15 °C  (telpas un zemes temperatūra) 
Sacietēšanas 
laiks 
Pieejamības 

Temperatūra 
 
Laiks 

15°C 
 
24-36 st.  

20°C 
 
18-24 st. 

30°C 
 
14-18 st. 

Sacietēšana  2-3 dienas  pirms mehāniskās noslogošanas pie 
20°C 
7 dienas līdz ķīmiskai noslogošanai pie 20°C  

Iespējama tālāka apstrāde Pēc 18-24 stundām, vēlākais pēc 48 stundām pie 
20°C 

Patēriņš Apm.0.250-0.350 kg/m 2 uz kārtu 
  
Kārtas Parasti 2 kārtas 
Kārtas biezums 0.3-0.7 mm 2 kārtu gadījumā 
Piegādes  izmērs Spaiņa komplekts10 kg, bundžas komplekts 

25kg 
Krāsu toņi RAL 7035 (gaiši pelēks), RAL 7023 (betona 

pelēks), citi krāsu toņi pēc vajadzības! 
Uzglabāšanas laiks 12 mēneši (oriģinālās slēgtā iepakojumā) – 

Sargāt no sala! 
  
IZMANTOŠANA UN ĪPAŠĪBAS 
EP [epoksīda) noblīvēšana, krāsaina, no 2 komponentiem sastāvošs, ūdens emulsijas, krāsains 
epoksīda sveķu blīvēšanas materiāls. EP noblīvēšana galvenokārt tiek izmantota veco betona, 
cementa klona, magnēzija un lejamā asfalta virsmu sanēšanai noblīvējot, jo tai ir ļoti laba 
saķere ar dažādām arī vecām pamatnēm. Produktu var viegli uzklāt ar rullīti, tas ir laba 
pārklāšanas spēja un, sakarā ar tā sastāvu, ar o ir patīkami strādāt, neapdraudot apkārtējo vidi. 
Veidojot 2 kārtās, var iegūt izturīgi un optiski glītu grīdu noblīvēšanai. Produkts sacietē 
izžūstot un ķīmiski savienojies pastāvīgā, izturīgā plēvē ar labu saķeri. EP-VERSIEGELUNG, 
FARBIG (NOBLĪVĒŠANA, KRĀSAINA) veido viskozu-cietu, pret berzi izturīgu kārtu, kura 
ir droša un izturīga pret ūdens šķīdumiem, atšķaidītām skābēm un sārmiem, kā arī motoru 
eļļām un mazutu. Ūdens tvaiku caurlaidība dod iespēju, noblīvēt arī pret ūdeni jūtīgas un pārāk 
mitras pamatnes. EP-NOBLĪVĒŠANA. KRĀSAINA veido zīdaini matētas virsmas. 
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IZMANTOŠANAS 
JOMAS  

 betona, cementa anhridītu un lejamā 
asfalta seguma un magnēzija segumu 
noblīvēšanai 

  noblīvēšanai uz ūdens tvaiku 
caurlaidīgiem klājumiem, tādiem kā 
EP/DF izplūstošajiem segumiem 

  noblīvēšana un plāni segumi iekštelpas, 
piem., amatniecības un industriālajām 
virsmām, pagrabiem, garāžām, 
uzglabāšanas tvertnēm utt. 

  veco epoksīda virsmu jaunai pārklāšanai 

  vertikālām virsmām un sienām 
  izcila saķere 
  ļoti labas pārklāšanas spējas 
 
PĀRSEGUMA UZBŪVE  Pamatni noslīpēt un pamatīgi nosūkt 
  Pamatnēm, kas ar lielu uzsūkšanas spēju, 

nepieciešams gruntējums ar EP/DF 
gruntējumu, 
Patēriņš apm. 0.140-0.160 kg/m2. 

  1.noblīvēšanas kārta uzklāšanai jāatšķaida 
ar 5-10% ūdens ir jāuzklāj ar neilona 
rullīti   

  2. noblīvēšanas kārta jāuzklāj ar neilona 
rullīti krusteniski 

 
PAMATNE Pārklājamajai pamatnei jābūt līdzenai, sausai, bez 

putekļiem, pietiekami vilces un spiediena izturīgai 
un brīvai no vājas saķeres daļiņām un čaulām. 
Vielas, kuras samazina saķeri, tādas kā tauki, eļļas 
un krāsu paliekas, ir iepriekš jānotīra ar 
atbilstošiem paņēmieniem. 
Jāņem vērā nozares apvienību norādes, piem., 

 
 
 
PAZĪMES 

 

 
saudzē apkārtējo vidi 

  patīkami apstrādājams 
  nedaudz smaržas 
  pārbaudīta nelielas emisijas kvalitāte 
  ūdens tvaikus caurlaidīga 
  izcila saķere 
  ļoti labas pārklāšanas spējas 
  veido skaistas virsmas 
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BEB-darba lapas KH-0/U u KH-0/S aktuālajā 
redakcijā. Pamatnes iepriekš mehāniski jāapstrādā,  
 
 
 
 
 
noblīvēšanas gadījumā īpaši piemērota slīpēšana ar 
dimantu, jo tā var panākt gludu virsmu. Optimāli 
var izmantot lodīšu plūsmas paņēmienu, turklāt, 
nepieciešama skrāpja špaktelēšana ar EP/DF-
VERLAUFSBESCHICHTUNG (izplūstošais 
pārklājums)/ kvarca smiltis 2/1 (1: 0,5 svara daļas). 
Vecās pamatnes pirms mehāniskās apstrādes ir 
jānotīra. Jā jānoblīvē vecas mākslīgo sveķu 
virsmas, ar pārbaudi jānodrošina, lai tiktu panākta 
pietiekama saķere. Šaubu gadījumā ieteicams 
izmantot pārbaudes virsmu. 
 

SAJAUKŠANA Kombinētajos iepakojumos ir darba iepakojuma, 
kurā ir rūpnīcā nosvērts materiāls precīzās pareizās 
sajaukšanas attiecībās. Komponentes B 
iepakojuma ir pietiekams tilpums visa daudzuma 
uzņemšanai, Komponente A bez atlikuma jāieber 
cietēšanas iepakojumā B. Sajaukšana notiek 
mehāniski ar lēni darbojošos jaucēju 9200-400 
apgr./min.) un tai jāilgst 2-3 minūtes, līdz veidojas 
homogēna masa bez švīkām. Ja atšķaida ar ūdeni, 
komponentes A+B pilnībā jāsajauc un tikai tad 
jāpievieno ūdens un vēlreiz jāsauc homogēnā 
masā. Lai izvairītos no kļūdām sajaušanas procesā, 
tiek ieteikts sveķu/cietinātāja maisījumu principā 
pārlikt tīrā traukā un vēlreiz īsu brīdi sajaukt 
(„Pārlikšana citā traukā [Umtopfen”]). Ja ņem tikai 
daļu, komponenti jāsajauc un jāizver sajaukšanas 
attiecībās. 
Pārstrādes laiks maksimums drīkst būt 70 minūtes 
pie 20°C (skatīti tabulu „Pārstrādes laiks”_. 
Uzmanību: Izmantošanas laika no trauka 
beigas nav atpazīstamas! 

 
IZMANTOŠANA 

 
Kā visiem rekcijas sveķiem tūlīt pēc sajaukšanas 
jānotiek izmantošanai, Uzklāšana notiek ar 
velveta blīvēšanas rullīti, kuram neatdalās 
šķiedriņas, un režģveida skrāpi. Parasti jau būtu 
jāsadala darba lauki, lai izvairītos no 
vairākkārtīgas uzklāšanas un neparedzēta 
pārklāšanās. Lielākām virsmām tiek ieteikts, lai 
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darbi veic 1 vai vairāk personas. Pie tam, viena  
 

 
 
vai vairākas persona(s), materiālu izliekt vienā 
virzienā, cita persona pārņem un krustveida 
kustībā (90°-leņķī) un sadala svaigi uzklāto 
materiālu . 
Lielākām virsmām būtu jāizmanto 50 cm plats 
veltnītis, Sadalīšanas veltnītim būtu jābūt 
piesātināma. samitrināma ar materiālu un tas būtu 
jāizmanto tiki sadalīšanai, bet nekādā gadījumā 
blīvēšanas materiāla uzklāšanai. Jāstrādā vienmēr 
svaigs svaigā” un jāseko optimālai sadalei, 
Noteikti jāizvairās no peļķu veidošanās, jo 
iespējama plīvura veidošanās.  
Zemes un gausa temperatūra nedrīkst būs zemāka 
par 15°C un/vai gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 
75%, Temperatūras starpībai starp zemes un 
telpas temperatūru jābūt mazākai par 3°, lai 
netiktu traucēta sacietēšana, Ja iestājas kušanas 
punkta situācija, nenotiek regulāra izžūšana un 
veidosies sacietēšanas traucējumi un plankumi. 
Jāizvairās no ūdens un ķimikāliju noslodzes 
pirmajās 7 dienās. Norādītais sacietēšanas laiks 
attiecas uz 20°C, pie zemākām temperatūrām 
pagarinās izmantošanas un sacietēšanas laiks, 
paaugstinoties temperatūrai, tas saīsinās. Ja netiek 
ievēroti izmantošanas nosacījumi, var rasties 
atkāpšanās no noteiktajam gala produkta 
tehniskajām īpašībām. 
 

TĪRĪŠANA Tīrīšanai no svaigiem piesārņojumiem un 
darbarīku tīrīšana jāveic nekavējoties pēc 
lietošanas ar ūdeni. Sacietējušu materiālu var 
notīrīt tikai mehāniski. Jāuzglabā sausā vietā un 
jāsargā no sala, ideālā uzglabāšanas temperatūra 
10-20° C. Pirms izmantošana jānodrošina 
piemērota apstrādes temperatūra. Ja iepakojums 
atvērts, to pēc lietošanas blīvi jāaizber un pēc 
iespējas ātrāk jāizmanto. 
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ĪPAŠI NORĀDĪJUMI 

 
 
 
 
 
 
Produkts pakļauts rīkojumam par bīstamām 
vielām, uzņēmuma drošības noteikumiem, kā arī 
bīstamo vielu transporta. Attiecīgie norādījumi 
ietver DIN-drošības datu lapā. Ievērot marķējuma 
norādījumus uz iepakojuma etiķetes! 
 

 
 
GIS-KODS 
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