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2K-Beton impregn  áló  
ZG-04

Szilárdító, epoxidgyanta alapú alapozó bevonat. A és B (edző) részből áll.

Kiválóan alkalmas betonpadlók, esztrich burkolatok, nedvszívó terméskő és műkövek 
„pormentes” impregnálásához, szilárddá tételéhez és szigetelő lezárásához.
Jó tapadást közvetít ásványi felületek számára a kétkomponensű epoxi padlóbevo-
natok felhordása előtt.
A  feldolgozás  előtt  mindkét  részt  egymással  jól  keverjük  össze,  majd  30  percig 
hagyjuk állni, hogy az A és B rész egymással reakcióba léphessen és csak ezután 
dolgozzuk fel.

Szállítási csomagolás:      750 gr A rész +    150 gr B rész
  2,0    kg A rész +    400 gr B rész
  7,5    kg A rész +    1,5 kg B rész

Rendelésszám: ZG-04.01.0000.0 A rész
ZE-01.00.0000.0 B rész

Szállítási forma: Mint kétkomponensű impregnáló, két különböző do-
bozban, összekeverés után felhasználásra kész.

Keverési arány: 5 súlyrész A rész : 1 súlyrész B rész
Fazékidő: kb. 8 óra
Porszáraz: kb. 30 perc elteltével
Átlakkozható: kb. 30 perc elteltével
Átszáradt: egy éjszakán át
Anyagszükséglet: kb. 150-200 gr/m² betonpadló
Oldószer: VE-50
Feldolgozás: ecsettel vagy hengerrel
Fajsúly, keverve: kb. 0,9 gr/cm³
VOC-EU határérték: kat.: A/h, 750 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma a B résszel keverve:
750 gr/liter

Viszkozitás: hígan folyós
Színárnyalat: színtelen-áttetsző
Bevonatolási javaslat: 1 x    2 K-Beton impregnáló  ZG-04 +

1-2 x 2 K-Epoxidgyanta lakk ZL-22
Alkalmazás: kül és -beltérre
Feldolgozási feltételek: Min. + 10 °C tárgy-, azaz padlóhőmérséklet és szá- 

raz időjárás mellett. Figyelem: Télen várjuk meg a 
száraz hideget, nedves, ködös időjárás mellett ne 
dolgozzuk fel.

Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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