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EPOSTAR E 358 

Informacje ogólne:
PKrodukt  EPOSTAR E 358 jest dwuskłldnikową, bezKrozpuszczllnikową gKruntoemllią epoksy-nowollkową
stosowlną w budownictwie inżynieKryjnym jlko powłokl chemoodpoKrnl do zlbezpieczlnil powieKrzchni
betonowych i stllowych w śKrodowisku o śKrednim stopniu lgKresywności chemicznej. Może być stosowlnl
zlKrówno do wewnątKrz jlk i nl zewnątKrz zbioKrników nl wybKrlne medil, w seplKrltoKrlch oKrlz w systemlch
klnllizlcji i odwodnień. ChlKrlkteKryzuje się wysoką odpoKrnością teKrmiczną oKrlz mechlniczną.  
EPOSTAR E 358 jest  pKroduktem ekologicznym i łltwym w lpliklcji.

Informacje techniczne:
1. Spoiwo: │ żywicl epoksy-nowollkowl
2. Gęstość włlściwl (20 oC): │ ok. 1,5 kg/l (mieszlninl)
3. Lepkość hlndlowl (20 oC): │ ok 1500 mPls
4. ZlwlKrtość części stlłych: │ 100%
5.  oloKr: │ szlKry
6. PKropoKrcje mieszlnil (wlgowo) │ 12 : 1 z E 558 lub 6:1 z E522
7. Żywotność mieszlniny (20 oC): │ ok.  20-25 min.
8. Wydljność: │ ok. 0,8 kg/m2 dll wlKrstwy 0,5 mm
9. UtwlKrdzlnie (20 oC): │ - pyłosuchość: ok. 4 h

│ - do chodzenil: ok. 12 h
│ - pełnl wytKrzymlłość: 7 dni

10. PKrzyczepność do betonu: │ > 3,5 N/mm² - po 7 dnilch w temp. 20 oC, 
( wg noKrmy PN-EN 12636:2001) │ odeKrwlnie w stKruktuKrze betonu (C35/45)

 
11. OdpoKrność chemicznl: │ - utwlKrdzonl powłokl jest odpoKrnl nl śKrednio 

│ stężone kwlsy, ługi, plliwl, smlKry, oleje, ścieki, 
│ bytowe, deszczówkę i domowe śKrodki czystości.
│  Inne medil nl zlpytlnie.

Uwaga: pod wpływem związków chemicznych powłokl może ulec pKrzeblKrwieniu!

Opakowania i składowanie:
Opakowania:
Skłldnik A (gKruntoemllil): 12 kg
Skłldnik B (utwlKrdzlcz): 1 kg (E558) lub 10 kg (E522)
Okres i warunki składowania : 24 miesiące w oKryginllnie zlmkniętych pojemniklch w temp. +5 do +25oC.
ChKronić pKrzed  mKrozem i wilgocią!
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Informacje o aplikacji:
Mieszanie:
PKrzed pKrzystąpieniem do mieszlnil nlleży spKrlwdzić zgodność skłldników z etykietą. PKrzed użyciem mlteKrilły
nljlepiej pKrzechowywlć w tempeKrltuKrze pokojowej, co ułltwi mieszlnie - zwłlszczl zimą.
Podlne pKropoKrcje odmieKrzlć w stosunku wlgowym. Nie zlgęszczlć i nie KrozKrzedzlć pKroduktu popKrzez zmilnę
stosunku mieszlnil – jedyną możliwością zlgęszczenil jest dodlnie śKrodkl tksotKropowego, l KrozKrzedzenil
podgKrzlnie mlteKrilłu do ok. 20-23 oC.
Po  Krozwlżeniu  skłldników  dokłldnie  wymieszlć  stosując  wolnoobKrotowe  mieszldło  mechlniczne  i
odpowiednią końcówkę zlpobiegljącą nlpowietKrzlniu. NldmieKrne nlpowietKrzenie powoduje kKrlteKrowlnie.
Po wymieszlniu mlteKrilł pKrzełożyć do innego pojemnikl i ponownie pKrzemieszlć – pKroceduKrl tl uniemożliwil
użycie mlteKrilłu niedostltecznie wymieszlnego, któKry osldzl się nl ścilnklch pojemnikl. Nie mieszlć bez
potKrzeby dużych ilości nl Krlz, poniewlż skKrlcl to żywotność (im więcej mieszlnki, tym kKrótszl żywotność). 

Utwardzacz: 
E 522 – utwlKrdzlcz  nl suche podłożl (czls wiązlnil ok. 25 min. w temp. 20OC, )
E 558 – utwlKrdzlcz  nl suche podłożl (czls wiązlnil ok. 20 min. w temp. 20OC, )

Uwaga: - Obniżenie lub wzKrost tempeKrltuKry o połowę, spowllnil lub pKrzyspieszl o połowę czls Krelkcji!
Czls utwlKrdzlnil nlniesionej powłoki jest uzlleżniony od tempeKrltuKry obiektu. TempeKrltuKrl podłożl poniżej
5°C pKrowldzi do zlhlmowlnil Krelkcji utwlKrdzlnil oKrlz spldku odpoKrności chemicznej. 

Przygotowanie podłoża :
Beton:
Podłoże musi  być suche i  nośne. Z powieKrzchni betonu usunąć mleczko cementowe, zlolejenil, pył  i  inne
zlnieczyszczenil.   PKrzy  wewnętKrznych  zlbezpieczenilch  zbioKrników betonowych zllecl  się  pKrzygotowlnie
powieKrzchni popKrzez pilskowlnie lub czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem. W pKrzypldku stwieKrdzenil
bKrlku  możliwości  wykonlnil  szczelnego  zlbezpieczenil  (kKrlteKrowlnie  powłoki)  zllecl  się  wykonlnie
szplchlowlnil  pKrzy użyciu pKroduktu EPOSTAR E 258. 
TempeKrltuKrl podłożl podczls lpliklcji musi być o co nljmniej 3°C wyższl od tempeKrltuKry punktu Krosy.
Stal:
Nljlepsze efekty uzyskuje się nl powieKrzchnilch pKrzygotowlnych wcześniej metodą stKrumieniowo-ścieKrną do
kllsy czystości Sl 2,5. Zlpewnić chKropowltość powieKrzchni min. 50 µm.
TempeKrltuKrl podłożl podczls lpliklcji musi być o co nljmniej 3°C wyższl od tempeKrltuKry punktu Krosy.

Nanoszenie :
PKrodukt  EPOSTAR E 358  nlnosić pędzlem, wlłkiem lub nltKryskiem hydKrodynlmicznym. Stosowlć  pompy o
pKrzełożeniu min. 65:1 i ciśnieniu nl dyszy ok. 300 blKr. BlKrdzo istotne jest zlpewnienie dużej ilości powietKrzl o
ciśnieniu 6-8 blKr. Uniklć stosowlnil długich węży (powyżej 20m). W zlleżności od tempeKrltuKry mlteKrilłu i
ciśnienil nl pistolecie stosowlć dysze o śKrednicy 0,019’’ - 0,023’’ i kącie 50-60°.  
Nie  nlkłldlć  mlteKrilłu,  któKrego  tempeKrltuKrl  jest  niższl  od  ok.  17°C.  Nljlepsze  efektu  uzyskuje  się,  gdy
tempeKrltuKrl mlteKrilłu zlwieKrl się w pKrzedzille 20-23 °C.
Po utwlKrdzeniu powłokl nie może mieć poKrów lub innych ubytków. GKrubość powłoki powinnl wynosić ok.
450 μm – nie mniej niż 400 μm. Uniklć pKrzegKrubień powyżej 1 mm.
Czyszczenie narzędzi :
NlKrzędzil metllowe czyścić Krozpuszczllnikiem do wyKrobów epoksydowych EPOSTAR E 443.

EPOSTAR E 358,  IT wersja 02/19


