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Epoxol RM 

Двокомпонентна прозора епоксидна система 

Сфери застосування Epoxol RM використовується для створення 

«кам’яних килимів» та розчинів на полімерних 

смолах. 

Підходить для змішування з легкими та важкими 

модифікуючими агентами, в якості заповнювача для  

різноманітних поверхонь  (отворів, тріщин). Має 

хорошу адгезію з багатьма поверхнями. 

Характеристики і 

переваги 

Epoxol RM не містить розчинників, модифікуючих 

домішок або наповнювачів. В основу матеріалу входять 

бездомішкові смоли і добірні затверджувачі. 

Технічні характеристики  

Зовнішній вигляд суміші 

Густина 

Співвідношення компонентів 

Час затвердіння при +25° C: 

Життєздатність розчину при +25° 

C: 

Повне затвердіння 

Витрати матеріалу 

 

Максимальна температура 

стійкості до безперервного 

нагрівання (значення 

деформаційної теплостійкості, 

HDT) 

Міцність на розтяг (DIN 53452) 

32 Н/мм2 

Міцність на вигин (DIN 53452) 

73 Н/мм2 

Міцність на стиск (DIN 53452) 78 

Н/мм2 

Твердість (по Шору за шкалою 

D. 15c. ASTM 2240) 

Стійкість до стирання 

 

Адгезія до поверхні (EN 13892-8) 

Уданра міцність (EN ISO 6272) 

Прозорий, янтарний 

1,06 г/см3 

100А:55В 

приблизно 3 год 

 

1 година 

7 днів 

7 кг/м2/4 мм товщини (1 кг Epoxol RM + 6 кг сірого 

кварцового піску (фракція 0,6 – 1,2 мм) 

 

+46°С 

 

 

 

32 Н/мм2 

 

73 Н/мм2 

 

78 Н/мм2 

 

83 

 

72 мг — випробування Табера ASTM D 4060 (CS 

10/1000/1000) 

> 2,5 Н/мм2 

IR4 

*Більш високі температури зменшують зазначений час, а низькі температури збільшують 

його 
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Інструкції по 

застосуванню 
Бетонні поверхні повинні бути сухими, без пилу, 

цементного молочка, мастила чи інших речовин, які 

мають слабке зчеплення. 

Для очищення поверхні використовуйте стиснене 

повітря, допустимі механічні засоби, воду або 

розчинники. Поверхню можна висушити гарячим 

повітрям або залишити її висихати природним чином. 

При нанесенні на бетонні поверхні рекомендується 

застосовувати ґрунтовку Epoxol Primer, розбавлену на 

10% розчинником Neotex 1021 (або його аналогом). 

Якщо вологість поверхні перевищує 4%, скористайтеся 

ґрунтовкою Neopox Primer WS. Якщо очікується 

підвищення вмісту вологи в поверхні, використайте 

ґрунтовку Neopox Primer AY. Для підвищення адгезії і 

працездатності розчину на полімерних смолах розсипте 

кварцовий пісок (фракція 0,26 мм) безпосередньо після 

нанесення грунтовки. 

Порядок нанесення. Змішайте компоненти A і B у 

відповідній пропорції, нанесіть суміш на поверхню і 

добре розподіліть її шпателем, який слід попередньо 

занурити в розчинник Neotex 1021 (або його аналогом). 

Для приготування розчину на полімерних смолах 

змішайте матеріал Epoxol RM з кварцовим піском у 

ваговому відношенні від 1: 5 до 1: 7, в залежності від 

розміру часток наповнювачів і необхідної консистенції 

розчину. 

Особливості 

застосування 
Використовуйте різний інструмент щоразу для 

діставання необхідної кількості матеріалу з ємності 

кожного компонента. Ретельно перемішуйте два 

компонента в потрібній пропорції і наносьте акуратно. 

Техніка безпеки  Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки, 
респіратор (у випадку робіт у закритому. Непровітрюваному 
приміщенні) 

 Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі 

 Після завершення робіт, ретельно вимити руки з водою та 
милом 

 Наносити при температурі не нижче +12°С, в умовах 
відносної атмосферної вологості більше 65%, при приземній 
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вологості більше 4% або при прогнозі переважної вологої 
погоди на час утворення плівки 

 Між заливкою нової бетонної поверхні і нанесенням 
матеріалу має пройти не менше 4 тижнів 

Очищення 

інструментів 

Використовуйте розчинник Νeotex 1021 відразу після нанесення. 

  

Умови зберігання  Не менше 3 років при температурі від +5 до +30°С, за умов 

зберігання в сухому, захищеному від вологи, морозу місці та 

відсутності потрапляння прямих сонячних променів в 

оригінальній закритій упаковці. 


