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2K-EP-Vastagréteg ő padlóbevonat  
oldószermentes  
ZX-91 
 
Magától szétfolyó, oldószertıl mentes, epoxi alapú, vastagrétegő padlóbevonat, felhordásonként kb.  
3 mm-es rétegvastagságokhoz. Kiválóan alkalmas ipari beton alapfelületekhez, olajjal, vegyszerrel és 
mechanikai terhelésekkel szemben magasan ellenálló, keménypadló bevonatok elıállításához. A 
termék laborban bevizsgált, olajjal, oldószerrel, lakkokkal, festékekkel és azoknak a padlózatba való 
behatolásával szemben ellenálló. Feldolgozása egyszerő és nagyon eredményes. Egy- vagy 
többrétegő bevonatként is felhasználható, a rétegek tetszés szerinti gyakorisággal egymásra 
felhordhatók. A ZX-91 2K-EP-Vastagrétegő padlóbevonatot egymástól elkülönítve, mint ZX-91 A részt 
és mint ZE-08 B részt (= edzı) szállítjuk. A feldolgozás elıtt az A részt a B résszel jól keverjük össze, 
majd a keveréket a padlózatra öntsük fel és osszuk szét a padlózaton. 
 
Fontos utalás: A ZX-91 Vastagréteg ő padlóbevonat szilárdságának az emeléséhez, kívánsá g 
szerint az összsúlyra vonatkoztatva A + B rész, 6% szénszál (karbonrost) keverhet ı a 
padlóbevonathoz. Így az összes objektum esetében, k ülönösen amelyek az alapfelületen hibás 
részekkel rendelkeznek, mint pld. repedések, póruso k, likacsok, üregek, a bevonatolás elérhet ı 
minısége fokozható. 
 
Szállítási csomagolás:   vödör  4,0 kg A rész   és 1,0 kg B rész 
Szállítási forma:    kétkomponenső bevonat 
Keverési arány:   4 súlyrész A rész : 1 súlyrész B rész (= edzı) 
Fazékidı:    kb. 20 perc  
Száradási id ı(20 ˚C):   kb.12-24 óra 
Zselésedett állapot:    kb. 2-4 óra hossza elteltével 
Terhelhet ıség:   kb. 3-4 nap múlva 
Felhasználás:  Az alapfelülettıl és a bevonat kívánt vastagságától függıen, 

kb. 0,5-1,5 kg/m² 
Feldolgozás:  simítókéssel, hengerrel, ecsettel és spatulyázva 
Feldolgozási feltétel:  száraz, tiszta és olajmentes beton alapfelület 
Feldolgozási h ımérséklet:  legalább + 10 ˚C 
Feldolgozási utalások:  1. Eresszük be a padlót a ZX-91 Vastagrétegő padlóbe- 
    vonattal, amelyhez kb. 10-15%-ban VK-91 Hígítót  
    adagoltunk. Köztes száradási idı kb. 2 óra hossza. 

2. Ezután a ZX-91 Vastagrétegő padlóbevonatot 
hígítatlanul hordjuk fel. Amennyiben több réteget 
hordunk fel egymásra, úgy a zselésedési idı (2 óra) 
elteltével finom kvarchomok szórandó fel a felületre, 
majd a kvarchomok felesleg a felületrıl lesöprendı. 

3. A ZX-91 Vastagrétegő padlóbevonat felhordása hígí-
tatlanul, a köztes száradási idı betartása után, tetszés 
szerint, többször is egymás után megismételhetı. 

Amennyiben a feldolgozás alatt hólyagképzıdés lép fel, úgy  
az a tüskés hengerrel azonnal eltávolítandó. 

Fényességi fok:   selyemfényő 
Alkalmazási terület:    beltéren 
Színárnyalatok:   RAL színkártya szerint 
Biztonsági és veszélyesség 
szerinti besorolás:    lásd. a biztonsági adatlapot 
 
Megrendelés száma:   ZX-91.01.0000.0 A rész 
     ZE-08.00.0000.0 B rész 
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