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SWEPCO EPOXY RESURFACER
Swepco Epoxy Resurfacer on 2-komponenttinen harmaa epoksimassapinnoite. Se on
tarkoitettu korjaamaan ja vahvistamaan teollisuuden betoni- ja kiviaineslattioita sekä
toimimaan liukkauden estäjänä myös metallipinnoilla.
Massalla voi korjata betonihalkeamia, lohkeamia, rikkoutumia, uudistaa ja vahvistaa betonilattioita
sekä tehdä normaaleja huoltokorjauksia. Erinomaisen tarttuvuutensa takia, massaa voi käyttää
liukuestepinnoitteena myös metallipinnoilla. Se myös kestää kuumuutta > +121o C, useimpia
kemikaaleja, petrolituotteita, elintarvikekemikaaleja ja -happoja, on nopeasti käytettävissä, kuivuu
24 tunnissa käyttökuntoon.
Sopivia käyttökohteita ovat mm.; laboratoriot, tehdashallit, autohallit, varastot, porrasaskelmat –
yleensä lattiat, joilta vaaditaan lujaa kestävyyttä ja kemikaalien kestoa sekä nopeaa korjausta.
• on vahvempi ja joustavampi kuin betoni
• kestää hyvin teollisuuden kemikaaleja ja kuumuutta
• toimii liukkauden estäjänä
• vahvistaa ja lujittaa betonilattioita
Ainemääriä: 9,53 mm / 9,78 l / m2. 6,35 mm / 6,52 l / m2. 3,18 mm / 3,26 l / m2.
Pakkauskoko: 19 l astia, jossa on mukana perusaine ja kovete.
Työohje: Käsiteltävän pinnan tai kohdan on oltava puhdas, tärinätön, eheä ja kuiva. Puhdista käsiteltävä alue
tai kohta, poista irtonaiset ainekset. Sekoita 2-komponentit erittäin hyvin keskenään, jonka jälkeen valmis
massa on käytettävä 15 min aikana. Ohuin käyttöpaksuus on 3,2 mm. Alin käyttölämpötila on +10o C.
Levitys: Massaa voi levittää jäykähköllä teräslastalla. Massa tarttuu helposti teräslastaan, josta syytä on hyvä
käyttää sen tartunnan estämiseen esim. lakkabensiiniä, sivelemällä tai pyyhkimällä sillä lastaa työn aikana.
Puhdistus: Kuivunutta massaa on vaikea poistaa. Poista roiskeet, valumat, yms. heti tuoreeltaan
mekaanisesti, pyyhi sitten pinta petrolituotteella, esim. lakkabensiinillä kostutetulla pyyhkeellä.
Käyttöturva: Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Lisää ohjeita saa myyjältä tai tehtaalta. Käytä
suojavaatetusta ja suojasilmälaseja. Tuotetta ei saa niellä. Vältä suoraan sekoitettuun tuotteeseen
hengittämistä. Siirry raittiiseen ilmaan. Tuote sisältää mm. epoksipihkaa ja glysidihappoa. Tuote on ohjeiden
vastaisesti käytettynä myrkyllistä ja voi olla kuolettavaa, saattaa ärsyttää suojaamattomia silmiä ja ihoa. Jos
perusainetta on nielty, juotava vähintään 2 lasillista vettä, työnnettävä sormet kurkkuun ja koitettava
oksentaa nielty aine pois. Jos on nielty aktivaattoria / kovettajaa, sitä ei saa oksentaa, juotava paljon maitoa
tai vettä. Jos ainetta on mennyt silmiin, huuhtele 15 min vedellä. Jos tuotetta on käytetty väärin, on mentävä
ehdottoman nopeasti lääkäriin. Jos tuote palaa, sammuta palo CO2 tai kuivakemikaalilla. Puhdista iho
petrolipohjaisella tahnalla ja saippualla sekä vedellä.
Käyttöturvatietoja on saatavana tehtaan edustajalta ja tehtaan kotisivuilta www.swepcobp.com.

