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Harz EP 20 
POWŁOKA �YWICZNA  

• grubo�� powłoki od 1,0 mm do 5 mm 

• twardoelastyczna 

• mo�liwo�� wypełniania kwarcem 

• wysoka odporno�� na �cieranie 

• wysoka odporno�� na nacisk

Wła�ciwo�ci, obszar zastosowa�: 

Harz EP 20 jest dwukomponentow�, bezrozpuszczal-

nikow�, z dodatkiem wypełniacza, barwn� �ywic� epok-

sydow�.  
Podstawowym obszarem zastosowania �ywicy w jej 

fabrycznej postaci lub wymieszanej dodatkowo z kwar-

cem, jest wykonywanie powłok o grubo�ci od 1,5 do 5,0 

mm  wytrzymałych na mechanicznie i chemicznie mocno 

obci��ane powierzchnie, np. posadzki magazynów, hal 

warsztatowych, hal wystawienniczych, elektrowni, mle-

czarni, rze�ni, laboratoriów, zakładów chemicznych, 

parkingów.  

Powłoka wykonana z �ywicy Harz EP 20 wyró�nia si�
wysok� odporno�ci� na obci��enia dynamiczne oraz 

wytrzymało�ci� na �cieranie – odporno�� t� zapewnia jej 

twardoelastyczna posta�. �ywic� mo�na stosowa� we-

wn�trz i na zewn�trz. 
�ywica Harz EP 20 uło�ona w postaci gładkiej powło-

ki doskonale nadaje si� do utrzymania czysto�ci oraz 

zabiegów odka�aj�cych powierzchni� ( przemysł spo-

�ywczy, farmaceutyczny, szpitale ). 

Poza tym, �ywica odporna jest na �cieki, solank�, liczne 

zasady, rozcie�czone kwasy, �rodki odladzaj�ce, a tak�e 

oleje, smary, paliwa. 

Przygotowanie podło�a: 

Podło�e musi by� no�ne, czyste, wolne od lu�no zwi�za-

nych cz��ci, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i 

innych substancji utrudniaj�cych przyczepno�� �ywicy do 

podło�a.  

Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadaj� si� pod 

uło�enie powłoki, o ile nie zostan� uprzednio zmatowio-

ne poprzez, np. piaskowanie,  �rutowanie, frezowanie itp. 

Na zako�czenie powierzchnie nale�y starannie odkurzy�
odkurzaczem przemysłowym.  

Wytrzymało�� podło�a betonowego na �ciskanie powinno 

wynosi� minimum 25 MPa, a wytrzymało�� na odrywa-

nie, co najmniej 1,5 MPa.  

Podło�e betonowe musi by� chronione przed  wilgoci�
podci�gan� kapilarnie. Wilgotno�� podło�e nie powinna 

przekracza� 4% ( metoda CM ).  

Szpachlowanie nierówno�ci podło�a ( powy�ej 1 mm ), 

naprawy uszkodzonych kraw�dzie przerw dylatacyjnych, 

wykonywanie listw przy�ciennych najlepiej wykona�

Dane techniczne: 

W czasie nakładania �ywicy temperatura podło�a oraz 

kolor                                                : RAL 7001, 7023, 7032 
(inne na zamówienie)

proporcja mieszania składni-
ków (wagowo)                         :    5 : 1 
proporcja mieszania składni-
ków (obj�to�ciowo)                :    3 : 1 

g�sto��                                      : 1,45 g/cm
³

czas obróbki w temperaturze 

+20°C                                      :   ok. 30 - 40 minut 

czas całkowitego utwardzenia    

w temperaturze +20°C             : po 7 dniach  

minimalna temperatura stoso-

wania �ywicy                           :  +10°C dla podło�a 

zu�yce materiału                        : 1,5 kg / m
²
 / 1mm 

opakowania                                : 6, 12 i 30 kg 

okres składowania w chłodnym 

i suchym miejscu: 

co najmniej 
12 miesi�cy 

sucha pozostało��                        : 100% 

wytrzymało�� na odrywanie    : przełom w podło�u 

Wytrzymało�� na rozci�ganie 

przy zginaniu ( z kwarcowym 

wypełniaczem 0,1-0,4 mm w 

stosunku wagowym 1 : 0,5 )    : 

ok. 40 MPa

Wytrzymało�� na �ciskanie (z 

kwarcowym wypełniaczem 0,1-

0,4 mm w stosunku wagowym 

1 : 0,5)                                        : 

ok. 90 MPa 
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u�ywaj�c naszej zaprawy �ywicznej Harz FM 93. 

Przed uło�eniem powłoki z �ywicy Harz EP 20 nale�y 

zagruntowa� betonowe podło�e �ywic� Harz EP 10, 

Harz EP 14 lub Harz EP 15 ( wybór �ywicy gruntu-

j�cej zale�y od rodzaju podło�a, tempa prac, temperatury 

podło�a ). 

Sposób stosowania, wskazówki : 

Komponenty A ( �ywica ) oraz B ( utwardzacz ) s� do-

starczone w odpowiedniej proporcji.   

W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego sto�ko-

wego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania 

z pojemnika dolnego, nale�y wielokrotnie przebi� stalo-

wym przebijakiem i pozwoli� aby utwardzacz w cało�ci 

spłyn�ł do pojemnika dolnego. 

Po poł�czeniu obu komponentów nale�y niezwłocznie 

rozpocz�� mieszanie przy pomocy mieszadła umocowa-

nego w wolnoobrotowej wiertarce ( max. 300 obr./min. ).  

Nale�y zwraca� uwag� na dokładne wymieszanie skład-

ników pozostaj�cych przy �ciankach i dnie pojemnika. Z 

tego te� wzgl�du zaleca si� przela� mieszanin� do czy-

stego pojemnika i ponownie j� przemiesza�.  
W przypadku zastosowania �ywicy Harz EP 20 jako 

samorozlewnej zaprawy �ywicznej nale�y do mieszanych 

mechanicznie komponentów stopniowo dodawa� piasek 

kwarcowy ( piecowo suszony ) o uziarnieniu 0,1 ÷ 0,4 

mm.  

Stosunek obj�to�ciowy obu składników, tj. �ywicy do 

piasku nie powinien przekroczy� warto�ci 1:0,5.   

Przygotowana samorozlewna zaprawa epoksydowa jest 

wylewana na zagruntowane podło�e. Zapraw� rozkłada 

si� równomiernie do ��danej grubo�ci przy pomocy dłu-

gich metalowych pac, grzebienia lub gumowych zbiera-

ków. Po rozło�eniu zaprawy nale�y niezwłocznie odpo-

wietrzy� warstw� uło�onej zaprawy przy pomocy kolcza-

stego wałka. Na spadkach lub powierzchniach pionowych 

( cokoły ) konsystencj� zaprawy mo�na regulowa� prepa-

ratem tiksotropowym, np. HADALAN TX 57DD. 

W celu uzyskania szorstkiej powierzchni �wie��, odpo-

wietrzon� warstw� �ywiczn� nale�y posypa� z nadmia-

rem wysuszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziar-

nieniu 0,2-0,7 mm. 

Po stwardnieniu �ywicy, nadmiar piasku kwarcowego 

usun�� i tak przygotowan� powierzchni� pokry� �ywic�
Harz EP 20 przy pomocy wałka malarskiego.  

Nale�y zapewni� pokrywanie powierzchni podło�a �ywi-

c� z tej samej serii produkcji – w przeciwnym razie 

nale�y si� liczy� ze znikomymi, ale jednak widocznymi 

odcieniami w barwie. 

otoczenia nie powinna by� ni�sza od +10
o
C.  

Poza tym temperatura podło�a musi by� co najmniej o 

3
o
C wy�sza od aktualnej temperatury punktu rosy. Two-

rzenie si� kondensatu na pokrywanych �ywic� po-

wierzchniach decyduj�co wpływa na zmniejszenie jej 

przyczepno�ci do podło�a. 

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotno�cio-

wo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urz�dze�
grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.  

Podwy�szenie temperatury wpływa na skrócenie czasu 

wi�zania �ywicy oraz obni�enie jej lepko�ci.  

Obni�enie temperatury powoduje wydłu�enie czasu wi�-
zania �ywicy oraz podwy�szenie jej lepko�ci. 

Rodzaj opakowania, zu�ycie, składowanie: 

Materiał dostarczany jest w metalowych pojemnikach:

1, 6, 12, 25 i 200 kg
Zu�ycie:  

• powłoka o grubo�ci 1,0 mm – 1,5 kg/m
2
 ( �ywica bez 

dodatku piasku kwarcowego ) 

• powłoka o grubo�ci 1,5 mm – �ywica 1,6 kg.m
2
 + piasek 

kwarcowy 0,8 kg/m
2

Materiał w oryginalnych, zamkni�tych pojemnikach, w 

chłodnym, ale chronionym przed mrozem pomieszczeniu 

mo�na składowa�, co najmniej 12 miesi�cy. 

Czyszczenie: 

Po ka�dej operacji nale�y starannie oczy�ci� narz�dzia i 

maszyny. Zalecamy stosowanie do tego celu naszych 

�rodków czyszcz�cych V EP (do �ywic epoksydowych) 

lub uniwersalnego V  NW. 

Bezpiecze�stwo, ochrona �rodowiska:

Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla 

�rodowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajduj�ce si� na 

opakowaniu nale�y przed stosowaniem materiału prze-

czyta� i przestrzega�. Komponentów w stanie nieutwar-

dzonym nie wolno zrzuca� do kanalizacji, zbiorników 

wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał nale�y nie-

zwłocznie zebra� przy pomocy np. trocin.  

Z pojemnikami post�powa� zgodnie z obowi�zuj�c�
przepisami o odpadach i ich usuwaniu. 

Szczegółowe informacje na temat bezpiecze�stwa trans-

portu, składowania, u�ywania oraz ochrony �rodowiska 

zawarte s� w karcie charakterystyki produktu dost�pnej u 

dostawcy produktu. 

Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania. 

VISBUD-Projekt  S-ka z o.o. 51-649 Wrocław, ul. M.Bacciarellego 8E/I, tel. +48 71 34 404 34 
Podane przez nas informacje i wskazówki s� zgodne z naszymi przekonaniami i odpowiadaj� naszej najnowszej wiedzy i do�wiadczeniom, 

jednak ze wzgl�du na wielostronno�� mo�liwo�ci zastosowa� nie s� wyczerpuj�ce. W zwi�zku z tym nabywca jest zobowi�zany do sprawdze-

nia na własn� odpowiedzialno�� przydatno�ci naszych produktów do zastosowania w przewidywanym celu np. przez wykonanie próby. Od-

mienne zalecenia naszych pracowników wymagaj� formy pisemnej, aby były wa�ne. Obowi�zuj� nasze Ogólne Warunki Handlowe. Wraz z 

ukazaniem si� niniejszej Instrukcji wszystkie poprzednie trac� wa�no��


