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Răşina epoxidică EP 70 BM reprezintă un sistem bicomponent de răşină epoxi
dicăîntăritor, lipsit de solvenţi, pentru utilizare universală în construcţii. Reticulează 
fără contracţii; în stare întărită este rezistentă la şoc şi uzură, precum şi la agresivităţi 
chimice.

• Consistenţă: Componenta A: lichidă 
   Componenta B: lichidă

• Vâscozitate: Comp. A: cca 500700 mPas 
   Comp. B: cca 60 mPas

• Densitate:  Comp. A: cca 1,15 g/cm3 
   Comp. B: cca 1,00 g/cm3

• Culoare:  Comp. A: gălbui transparent 
   Comp. B: gălbui transparent

• Consum material: cca. 1,1 kg/m2 la 1 mm strat, fără umplutură

• Pot life:  la 20° C: cca 40 minute

– Grund/amorsă/impregnare pentru acoperiri epoxidice.
– Strat de acoperire pentru solicitări mari, antiderapant prin presărarea de nisip de 
cuarţ.
– Acoperiri de pardoseli: ca amorsa pentru mortarul de răşină sintetică.
– Ca liant pentru producerea de mortar de înaltă calitate, autonivelator sau apli
cabil cu şpaclul, prin amestecarea cu agregate dure cu rezistenţă chimică mare.
– Amestec tip mortar cu nisip de cuarţ pentru reparaţii şi consolidări. Se aplică pe 
suporturile curente din construcţii: beton, şape, piatră, azbociment, metal, şape 
anhidrit, asfalt turnat, plăci din beton armat şi precomprimat etc.

– lipsit de solvenţi
– suporta solicitări mari
– aderenţă bună
– lipsit de contracţii
– aplicare multiplă
– permite un grad înalt de umplere

Ambalaj: set 4,5 kg – comp. A = 3 kg, comp. B = 1,5 kg
    set 30,kg – comp. A = 20 kg, comp. B = 10,kg
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RĂŞinĂ ePOxiDicĂ - eP 70 bm

Suprafaţa suport va fi rezistentă, uscată, lipsită de resturi de vopsea veche, praf sau 
alte impurităţi. Suprafeţele metalice trebuie să fie curate la luciu. Suporturile cu liant 
de ciment vor avea o vârstă de cel puţin 3 săptămâni, şi o rezistenţă la compre-
siune de min. 25 N/mm2, nu vor prezenta suprafeţe de lapte de ciment 
şi vor avea o rezistenţă superficială suficient de mare, adică rezistenţa 
la smulgere de cel puţin 1,5 N/mm2. Umiditatea specifică nu va depăşi 
3,5%. La acoperirea suporturilor cu priză hidraulică se va ţine cont de efectul de 
barieră la vapori de apă a răşinii epoxidice EP 70 BM. Izolarea insuficientă a supor
tului la umezeală poate conduce la formarea de băşici sub stratul de acoperire. 
Pentru pregătirea suprafeţei, cele mai indicate sunt sablarea cu alice, cu materiale 
abrazive sau prelucrarea cu jet de apă sub presiune. Este obligatorie îndepărtarea 
prafului prin aspirare.

Cantităţile necesare vor fi amestecate totdeauna în acelaşi raport de greutate, 
comp. A : B = 2 : 1 şi vor fi aplicate în intervalul de timp indicat de „pot life”, adică 
cca 40 min. la temperatura de 20°C, pentru o cantitate de 4,5 kg. Temperaturile 
mai înalte scurtează, iar cele mai scăzute prelungesc durata de aplicare, respectiv 
de reticulare. După luarea materialului necesar, ambalajele vor fi închise din nou 
etanş în cel mai scurt timp posibil.

Amestecarea: Componenta B se introduce în întregime în componenta A şi se 
amestecă timp de 23 min, până la omogenizarea totală, cu ajutorul unui malaxor 
electric (se poate utiliza şi o bormaşină manuală cu turaţie mică, de max. 500 
RPM, pentru evitarea antrenării bulelor de aer). Se va verifica antrenarea întregului 
material, inclusiv de pe fundul sau pereţii vasului. Pentru asigurarea unei reticulări 
uniforme şi evitarea petelor lipicioase izolate este necesară răsturnarea amestecului 
obţinut întrun vas curat şi repetarea malaxării. Resturile de material în cantitate 
excesivă pot să prezinte după expirarea „pot life” fenomene de autoîncălzire, 
însoţită de o degajare de miros puternic.

Temperatura şi durata de aplicare:
Temperatura înconjurătoare °C: +10           +20         +30
Pot life (minute), cca:     75             40           20

Posibilităţile universale de utilizare a răşinii epoxidice EP 70 BM:
1. Etanşare
2. Lipire şi turnare
3. Impregnarea suporturilor foarte absorbante (beton)
4. Amorsa pentru acoperiri
5. Mortar fluid, autonivelator
6. Mortar aplicabil cu fierul de glet
7. Masă de etanşare pentru şape fisurate

SUPRaFaŢa
SUPORt

aPlicaRe
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RĂŞinĂ ePOxiDicĂ - eP 70 bm

ACIZI ORGANICI    ALCOOLI
Acid formic 10% 3 zile  Alcool metilic  1 oră
Acid acetic 10% +  Alcool etilic  24 ore
Acid acetic 50% 1 oră  Alcool izopropilic 1 lună
Acid citric 10%  +  Etilenglicol  +
Acid lactic 10% +1)  nButanol  +
     Butilglicol  3 zile

ACIZI MINERALI    ESTERI & CETONE
Acid clorhidric 10% +  Acetonă  1 oră
Acid clorhidric 30% +  Metiletilcetonă  1 oră
Acid sulfuric 10% +1)  Acetat de etil  1 oră
Acid sulfuric 38% +  Metilisobutilcetonă 3 zile
Acid sulfuric 98% 1 oră  nButilacetat  3 zile
Acid azotic 10% +  
Acid azotic 50% 1 oră  

BAZE      HIDROCARBURI
Sodă caustică 10%  + nHexan  +
Sodă caustică 50%  + Toluen   24 ore
Amoniac 10%   + Benzină de test 140/200 +
Hiperclorit   + Shellsol A  +
Peroxid de hidrogen 3% +   
Peroxid de hidrogen 30% +   

CARBURANŢI, ULEIURI      = nu rezistă
Ulei de motor   +   + = rezistenţă minim 1 lună
Motorină   +   1) = posibilă decolorare
Lichid de frână  1 lună
Ulei de floarea soarelui +
Benzină super   +

Metoda de testare
Verificarea sa efectuat prin introducerea probelor în substanţele care trebuie verificate, la temperatura 
camerei. Aprecierea rezistenţei sa făcut prin evaluarea rezistenţelor Shore măsurate, respectiv prin 
determinarea modificării greutăţii.

cca 0,3 kg/m2/strat – grund (amorsa)
cca 0,7 kg/m2 – suprafeţe şpacluite
cca 1,1 kg/m2 la 1 mm grosime strat – fără umplutură
cca 0,3 kg/m2 la 1 mm grosime – mortar epoxidic

Pentru curăţarea uneltelor în stare proaspătă se poate utiliza EPoxyVERDÜn
nUnGV4. În stare întărită se poate îndepărta numai mecanic.

ReziStenŢa
chimicĂ

cOnSUmUl 
De mateRial

cURĂŢaRe
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RĂŞinĂ ePOxiDicĂ - eP 70 bm

Garantat 12 luni, în ambalajele originale bine închise la temperaturi între  
+8° C şi +30° C.
La depozitarea timp mai îndelungat la loc răcoros, în componenta A şi B se poate 
segrega o depunere de cristale. Recipienţii care prezintă depuneri vor fi încălziţi cu 
prudenţă, întro baie de apă caldă la cel mult 50° C, cu capacul slăbit, pentru a per
mite egalarea presiunii, materialul va fi amestecat, iar ulterior răcit la temperatura 
normală de aplicare, în aceste condiţii nu se produce o diminuare a calităţii.

Ambalajele golite vor fi reintroduse în sistemul ARA!

Componenta B şi materialul amestecat, neîntărit sunt caustice. Contactul cu pielea 
va fi evitat prin folosirea echipamentului adecvat de protecţie (mănuşi etanşe, şorţ, 
etc) deoarece în cazul pielii sensibile poate provoca vătămări. Pielea murdărită se 
va spăla cu apă şi săpun; nu vor fi folosiţi solvenţi. În timpul lucrului se va asigura 
aerisirea. Echipamentul murdărit va fi curăţat, pe cât posibil zilnic. În caz de înghiţire 
accidentală se va chema de urgenţă medicul. În timpul manipulării vor fi respectate 
"Instrucţiunile de PRoTECŢIA MUnCII şi SĂnĂTĂŢII la manipularea răşinilor sintet
ice". Vor fi respectate de asemenea măsurile uzuale de protecţie la manipularea 
substanţelor chimice. Punctul de inflamare: Comp. A cca 150°C, comp. B: cca 
100°C.

Produs special destinat aplicării numai de către personal calificat tehnic. Respectaţi 
cu stricteţe indicaţiile din fişa tehnică! Garanţia este acordată numai calităţii pro
duselor noastre, nu şi modului de aplicare a acestora, deoarece acesta nu este 
supus controlului nostru. Consultaţiile orale necesită o confirmare scrisă. Prin 
emiterea prezentei fişe tehnice toate instrucţiunile anterioare de aplicare îşi pierd 
valabilitatea.

DePOzitaRe

DebaRaSaRe

PROtecŢia
mUncii

inDicaŢii
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Produsele MURExIn sunt la cel mai ridicat nivel calitativ. Punerea în operă a acestor materiale de construcţie trebuie 
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