
Dvousložkový epoxidový silnovrstvý nátěr na podlahy
bez rozpouštědel
ZX-91

Samovolně se rozlévající podlahový nátěr na epoxidové bázi. Bez obsahu rozpouštědel. Pro tloušťku 
vrstvy min. cca 3 mm v jednom pracovním kroku. 
Velmi vhodný na průmyslové betonové podklady pro vytvoření tvrdé povrchové vrstvy s vysokou odol-
ností proti mechanickému zatížení a působení olejů a chemikálií.
Produkt je laboratorně otestován a odolný proti olejům, rozpouštědlům, lakům a barvám a jejich pro-
nikání do podlahy.
Jednoduché zpracování, efektní výsledek. Použití jako jednovrstvý nebo vícevrstvý nátěr, v libovolném 
množství vrstev a libovolných časových intervalech.
Dvousložkový nátěr ZX-91 je dodáván jako složka A a složka B. Před použitím obě složky směšte, 
důkladně promíchejte a následně ihned zpracujte.

Důležitá informace: Produkt ZX-91 může být na přání zákazníka smíchán pro zvýšení pevnosti 
s 6ti% uhlíkových vláken,  podle celkové hmotnosti  složky A a složky B. Tím bude u všech 
objektů s vadnými místy v podkladu, např. s trhlinami, póry a vzduchovými bublinami dosa-
žena vyšší kvalita povrchového nátěru. 

Balení: 24,0 kg složky A + 1,0 kg složky B

Objednací číslo: ZX-91.01.0000.0  složka A
ZE-08.00.0000.0  tvrdidlo

Při dodání: dvousložkový nátěr
Poměr míšení: 4 hm. díly složky A + 1 hm. díl složky B (= tvrdidlo)
Zpracovatelnost: cca 20 min
Doba schnutí (při 20°C): cca 12-24 hod
Gelovatění: po cca 2-4 hod
Zatížitelný: po cca 3-4 dnech
Spotřeba: dle druhu podkladu a požadované tloušťky nátěru cca 

0,5-1,5 kg/m²
Zpracování: stíráním, válečkem, štětcem, špachtlováním
Podmínky při zpracování: Nanášejte na suchý, čistý betonový podklad zbavený oleje.
Teplota při zpracování: min. +10°C
Pokyny ke zpracování: 1.  Nejprve natřete podlahu nátěrem ZX-91 zředěným cca 10ti-15ti% 

     ředidla VK-91 (ReiColor-produkt) a nechte vsáknout. Doba mezi-
     schnutí cca 2 hod.
2. Naneste nátěr ZX-91 nezředěný. Pokud chcete nanést více vrs-
     tev, posypte nátěr po zgelovatění (2 hod) jemným křemenným
     pískem a přebytek smeťte.
3. Po mezischnutí můžete nanášet nezředěný ZX-91 v libovolném
     množství vrstev a v libovolých časových intervalech.
Pokud během zpracování dojde k tvorbě vzduchových bublin, ihned 
je odstraňte jehlovým válečkem.

Stupeň lesku: hedvábně lesklý
Oblast použití: v interiéru
Barevné odstíny: dle RAL
Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list
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