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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

EPOXOL PUTTY 
Tiksotropinė, dvikomponentė sandarinimo sistema 
epoksidinių dervų pagrindu 
 
Tiksotropinė, dvikomponentė, be skiediklių epoksidinė sistema remontui, 
sandarinimui ir klijavimui, kur reikia didelio mechaninio ir cheminio 
atsparumo. Dėl aukšto klampumo galima padengti didelius trūkius. 
 

Panaudojimas  
- Grindų remontui–išlyginimui prieš dengiant dervų dangas EPOXOL, NEOPOX, NEODUR. 
- Inkaravimui – stipriai suklijuoja metalus, betoną, medį, keramiką, PVC vamzdžius. Galima atlikti lokalius 

remontus automobiliuose (pvz. remontuoti kuro baką), elektros sistemose (pvz. įmontavimui).  
- Tinka automobilių, jachtų, valčių, kuro cisternų, nuotekų vamzdynų remontui. Plačiai naudojamas elektros ir 

elektronikos pramonėje kaip rišamoji medžiaga arba sandariklis 

 
Savybės  

- Susideda iš dervos ir kietiklių, sudėtyje nėra tirpiklių ar užpildų, kas suteikia įpatingą mechaninį ir cheminį 
atsparumą. 

- Labai atsparus gėlam ir jūros vandeniui, skiestoms rūgštims, šarmams, naftos produktams. 
- Labai stipriai klijuojantis. 
- Puikiai sukimba su daugeliu paviršių (cementiniais, metaliniais, mediniais, poliesterio ir pan.). 
- Galima maišyti ne tik santykiu 1:1, bet ir kitais santykiais, priklausomai nuo panaudojimo ir elastingumo 

poreikio. 
 

Techniniai duomenys 
Epoksidinė derva su poliamido kietikliu 
Išvaizda pusiau skaidrus, gelsvas 

Maišymo santykiai A:B pagal svorį: 
 

a) 1:1 – standartinė versija klijavimui ir remontui; 
b) 2:1 – kieta versija; 
c) 1:2-2,5 – elastinga versija 

Tankis (EN ISO 2811-1) 1,10kg/L (±0,05) 

Kietųjų dalelių pagal svorį ~100% 

Kietųjų dalelių pagal tūrį ~100% 

Sukibimo stipris (EN 13892-8) ≥2,5Ν/mm2 

Temperatūrinis atsparumas (sausoje aplinkoje) -30°C min. / +80°C max. 

Maksimalus vieno sluoksnio storis 3 cm 

 
Dengimo sąlygos 

Pgrindo drėgmė <4%  
Santykinė drėgmė <70% 

Dengimo temperatūra (pagrindo ir aplinkos) +8°C ÷ +35°C 

Sunaudojimo laikas prie +20°C 1,5-2 val. 

Džiūvimo laikas prie +20°C 6-8 val. 

Visiškas sukietėjimas  ~ 5-7 paros 

Žemos temperatūros ir žema drėmė dengimo ir/ar džiūvimo metu ilgina aukščiau nurodytus laikus, o aukštos 
temperatūros ir aukšta drėgmė juos trumpina. 
 

Gruntai, naudojami ant betoninio paviršiaus  
 Gruntas Aprašymas 

Be tirpiklių EPOXOL PRIMER SF Dvikomponentis, epoksidinis gruntas be tirpiklių 
naudojimui ant grindų 

EPOXOL PRIMER SF-P Dvikomponentis, epoksidinis gruntas be tirpiklių 
naudojimui ant labai porėtų paviršių 
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NEOPOS PRIMER WS Dvikomponentis, epoksidinis gruntas be tirpiklių 
naudojimui ant šlapių paviršių (be stovinčio vandens ir 

kylančios drėgmės) 

NEOPOS PRIMER AY Dvikomponentis, anti-osmotinis, epoksidinis gruntas 
grindims, kur yra kylanti drėgmė 

Vandens pagrindu ACQUA PRIMER NP Dvikomponentis epoksidinis gruntas vandens pagrindu 

Tirpiklių pagrindu EPOXOL PRIMER Dvikomponentis epoksidinis gruntas tirpiklių pagrindu 

 

Gruntai, naudojami ant betoninio paviršiaus  
Tirpiklių pagrindu NEOPOX PRIMER 815 Dvikomponentis, antikorozinis epoksidinis gruntas 

tirpiklių pagrindu, tinkantis metaliniams paviršiams NEOPOX SPECIAL PIMER 1225 

 

Paviršiaus paruošimas 
Dengiamas pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas ir apsaugotas nuo kylančios drėgmės, be sukibimą silpninančių 
medžiagų tokių, kaip dulkės, tepalai, riebalai ir pan. Priklausomai nuo paviršiais, gali reikėti mechaninio paruošimo, 
kad būtų išlyginti visi nelygumai, atvertos poros ir sudarytos optimalios sąlygos sukibimui. Jei dengiama ant neporėto 
ir blizgaus paviršiaus, sukibimas pagerėja jį pašiaušus. Jei reikia, paviršiai valomi tirpikliu NEOTEX 1021, siekiant 
pagerinti sukibimą. 
 

Gruntavimas 
Paviršiaus stabilizavimui, porų uždarymui ir optimalių sąlygų stipriam EPOXOL PUTTY sukibimui suformuoti, 
rekomenduojama naudoti epoksidinį gruntą be tirpiklių EPOXOL PRIMER SF-P arba kitą tinkamą NEOTEX gruntą 
(žr. lentelę), priklausomai nuo paviršiaus. Jei paviršius ypatingai porėtas gali reikėtų papildomo grunto sluoksnio. 
 

Dengimas 
Reikiamam kiekiui produkto paimti iš pakuočių naudokite skirtingus įrankius kiekvienai pakuotei. Abu komponentus 
atidžiai maišykite reikiamu santykiu, kol mišinys taps vienalyčiui. Mišinys dengiamas ant paviršiaus mentele ar 
glaistykle, spaudžiant į paviršių, kad užpildytų visas ertmes. 
 
Svarbu: 
EPOXOL PUTTY negalima dengti ant šlapio paviršiaus arba, jei tikimasi lietaus dengimo arba džiūvimo metu. 
Pastovus ir ilgalaikis UV spindulių poveikis per ilgą laiką gali sąlygoti produkto dūlėjimą. 
Naudojant žemoje temperatūroje, produktas tampa labai klampus, todėl jį rekomenduojama pašildyti prieš 
naudojimą, kad jis grįžtų į normalią reologinę būseną. 
Įrankiai ir dėmės valomi iškart po panaudojimo tirpikliu NEOTEX 1021. Sukietėjęs produktas valomas mechaniškai.  
 

Galimos versijos 
EPOXOL LIQUID – taki versija horizontalių paviršių ir mažų trūkių bei ertmių remontui ir klijavimui. 
 

Sąnaudos 
~1,1kg/m2 milimetrui storio. 
 

UFI kodai 
A komponentas: 5U20-Y01H-000G-NC07;  

B komponentas: 7X20-F0QW-900Y-APK9. 
 

Lakieji organiniai junginiai (LOJ) 
LOJ riba pagal E.U. Direktyvą 2004/42/CE šiai produktų kategorijai AgSB: 350g/l (riba nuo 1.1.2010) – LOJ kiekis 
paruoštame naudoti produkte <350g/l. 

 

Pakuotė ir sandėliavimas 
Galimos pakuotės 1 kg ir 6 kg (A ir B komponentai reikiamomis proporcijomis). Produktas galioja 2 metus 
sandarioje pakuotėje, saugant nuo šalčio, drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos. Rekomenduojama vengti 
sandėliavimo žemesnėje nei +8°C temperatūroje. 
 
 
Šiuose duomenų lapuose pateikta informacija apie gaminio naudojimą ir pritaikymą yra pagrįsta NEOTEX įmonės patirtimi ir žiniomis. Ji 
pateikiama projektuotojams ir rangovams padedant rasti galimus sprendimus. Tačiau, kaip tiekėja, NEOTEX įmonė ar jos atstovai nekontroliuoja 
faktinio gaminio naudojimo, todėl negali būti laikomi atsakingais už naudojimo rezultatus. Dėl nuolatinio informacijos atnaujinimo, klientams 
rekomenduojama susisiekti su mūsų technikos skyriumi, siekiant sužinoti, ar šie duomenų lapai nebuvo atnaujinti. 
 

 


