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2K-Betonimpregnáló  
ZX-04 
 
Oldószertıl mentes epoxi alapozó esztrich és beton padlózatokhoz. Továbbá 
alkalmas betonfelületek felújító, karbantartó munkálataihoz mint elıfestı bevonat a 
rákövetkezı bevonatfelépítésnél. Enyhén rugalmas. 
 
A pórusokba és résekbe behatolva kiszorítja a levegızárványokat, a felületet 
szilárdítja és impregnálja. A hasadékokat kitölti, jól tapadó alapfelületet biztosítva a 
további bevonatolási rétegek felviteléhez. 
 
Szállítási csomagolás:  0,6 kg ZX-04 +0,2 kg ZE-18 
    1,5 kg ZX-04 +0,5 kg ZE-18 
    3,0 kg ZX-04 +1,0 kg ZE-18 
 
Megrendelés száma:  ZX-04.01.0000.0 A rész 
    ZE-18.00.0000.0 B rész-edzı 
 
Szállítási forma:  hígan folyós, az edzıtıl ( ZE-18 )elkülönítve  
Keverési arány:   3 súlyrész ZX-04.01.0000.0 
    1 súlyrész ZE-18.00.0000.0 
Alkalmazás:  Röviddel a felhasználás elıtt A rész a B résszel jól 

felkeverendı és a padlózatra vagy betonfelületre rögtön, 
idıveszteség nélkül vékonyan pld. egy simítókéssel (rákli) 
felhordandó. Tócsák képzését kerüljük el. Amennyiben a 
felületen repedések, lunkerek ( zsugorodási üregek ) vagy 
hasonlók észlelhetık, gondoskodni kell arról, hogy a 
lunkerekbe és repedésekbe elegendı folyadék 
behatolhasson. Felhasználás után a munkaeszközöket 
azonnal epoxi vagy szennyoldó hígítóval tisztítsuk meg. 

Fazékidı: A bekevert mennyiségtıl és a környezet hımérsékletétıl 
függıen 15 – 45 perc kb. 20 ˚ C mellett. ZX-04 a fazékidı 
idı alatt utánsőrősödik, ezért a bekevert anyagot 
állandóan jó ütemben és szünet nélkül kell feldolgozni. 

Alapfelület el ıkészítése:  por, szennyezıdések, olaj, zsír és fellazult részek 
eltávolítandók 

Felhasználás:  kb. 200 gr / m ² az alapfelület állapotától és nedvszívó 
képességétıl függıen  

Száradási id ı: kb. 6 – 8 óra, a legjobb ha egy éjszakán át szárad 
További  
bevonatfelépítés: ZX-04 a felületre ragadásmentesen és fényesen szárad 

fel; a rákövetkezı további epoxi bevonatolásokat 8 napon 
belül el kell végezni. Hosszabb idıintervallumnál a felület 
enyhe megcsiszolása ajánlatos. 
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