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                                                 SZPACHLÓWKA EPOKSYDOWA 
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Karta techniczna: 042, wersja 1 

����������	���� Szpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, tiksotropowa, 
dwuskładnikowa: składnik I o symbolu 7433-564-010, składnik II o symbolu 
7433-564-000. Mo�e by
 nakładana w grubych warstwach ok. 4 mm. Po 
całkowitym utwardzeniu odporna jest na wod�. 
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Do wyrównywania powierzchni betonowych, ceramicznych, �eliwnych i 
stalowych oraz laminatów epoksydowo- i poliestrowo-szklanych.  
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G�sto�
 (około), g/cm

3  
1,5 

Typowa grubo�
 pojedynczej powłoki, µm                          500 
Typowa grubo�
 pojedynczej warstwy,  µm                          500 
Zu�ycie teoretyczne dla powłoki o grubo�ci 1000µm, dm

3
/m

2 
       1,0 

Zawarto�
 substancji nielotnych (około), % obj.              100  
Zalecana liczba warstw             1 - 2 
LZO, g/dm

3
                                                                                        8 

 
Podane dane mog� nieznacznie ró�ni
 si� z tytułu normalnych odchyłek 
produkcyjnych. 
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010  biały  
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• Powierzchnie laminatów epoksydowych lub poliestrowych nale�y 

zszorstkowa
 papierem �ciernym i odkurzy
. 

• Podło�e stalowe lub �eliwne zagruntowa
 farb� ALU STEEL PRIMER 

2002, rozcie�czon� 20-30% dodatkiem Rozcie�czalnika 564 o symbolu 

8154-564-000. Podło�e suche, bez �ladów korozji, pozbawione tłuszczu 

i kurzu. 

• Podło�e ceramiczne i betonowe zagruntowane lakierem WOOD 

PRIMER 12 rozcie�czonym 20% dodatkiem Rozcie�czalnika 564. 

Podło�e suche, pozbawione tłuszczu i kurzu. 
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Składnik I dokładnie wymiesza
, a nast�pnie zmiesza
 ze składnikiem II wg  
nast�puj�cej proporcji: 1:1 obj�to�ciowo.  
Składniki nale�y miesza
 mieszadłem mechanicznym przez 5 minut lub 
r�cznie, a� kolor mieszaniny b�dzie jednolity.  
Szpachlówka nadaje si� do u�ycia po dokładnym wymieszaniu składników. 
 
Czas przydatno�ci mieszaniny składników do stosowania w 20°C  -  1 h  
 
Nie miesza
 wi�kszych ilo�ci produktu ni� ta, która mo�e by
 zu�yta w 
czasie przydatno�ci do stosowania. 
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Szpachla stalowa, szpatułka rozprowadzaj�ca. 
Po stwardnieniu wyrówna
 przez przeszlifowanie papierem �ciernym o 
ziarnisto�ci 80-220 na mokro lub sucho. 
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Nie rozcie�cza
. 
Rozpuszczalnik do mycia narz�dzi: Rozcie�czalnik 564. 
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Warunki podczas szpachlowania:  
• minimalna temperatura podło�a +10°C oraz co najmniej 3°C wy�sza od 

temperatury punktu rosy powietrza, 

• wilgotno�
 wzgl�dna powietrza najwy�ej 80%,  

• dobra wentylacja. 
Temperatura otoczenia podczas utwardzania powłoki co najmniej +5°C. 
 
Czas schni�cia (w 20oC): 
 pyłosucho�
     -  8 h, 
 na dotyk            - 14 h, 
                     do nało�enia kolejnych warstw: najkrótszy  14 h 
                                                                     najdłu�szy nieograniczony* 
                      od nało�enia szpachlówki do szlifowania: najkrótszy 24 h 
  
Podane czasy dotycz� powłoki jednowarstwowej o zalecanej grubo�ci, 
schn�cej w warunkach dobrej wentylacji. Czasy te mog� ulec zmianie wraz 
ze zmian� temperatury, warunków wentylacji, ilo�ci warstw i grubo�ci 
pokrycia. Szpachlówk� mo�na nakłada
 w grubo�ciach pojedynczej powłoki 
od 200-4000 µm. 
 
*Po przekroczeniu 48 godzin utwardzania (w temp. 20

o
C), przed 

naniesieniem farby, zaleca si� przeszlifowanie papierem �ciernym o 
ziarnisto�ci 80-220 na mokro lub sucho, aby zapewni
 dobr� adhezj�.  
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Farby epoksydowe z linii BOSMAN. 

������! ���"� Okres trwało�ci podany na opakowaniu. Wyrób nale�y przechowywa
 w 
chłodnych miejscach i szczelnie zamkni�tych opakowaniach. 

Informacje w instrukcji, oparte na badaniach laboratoryjnych i naszym do#wiadczeniu, podajemy z zamiarem ułatwienia pracy 
naszym Klientom. S$ to wył$cznie dane informacyjne.  Nie maj$c wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia mo%emy bra& 
odpowiedzialno#& wył$cznie za jako#& wyrobu i gwarantowa&, %e odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy równie% 
odpowiedzialno#ci za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewła#ciwego 
ich u%ycia. Okre#lenia techniczne zawarte w instrukcji obja#niono we wst'pie do katalogu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. 
 


