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Serie 128/129

CONTINUO EPOXY COMBO

POPIS
 
EPOXY COMBO je dvousložkové epoxidové pojivo určené
k použití jako modifikační prostředek maltového lepidla
CONTINUO BASE. Obdržíme tak třísložkovou epoxidovou
maltu, která zaručuje vynikající mechanickou odolnost a
vysokou přilnavost k podkladu. 
 
INFORMACE O POUŽITÍ
 
Příprava horizontálních povrchů v cyklech CONTINUO
SUDUDIO, CONTINUO LOUNGE a FURNITURE.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
-Povaha pojiva: Epoxidová pryskyřice a speciální tužidlo
-Ředidlo: voda
-Hustota UNI EN ISO 2811- 1:
Složka A: 1.08±0.05 kg/l
Složka B: 1.04±0.05 kg/l
Poměr při míchání: 1,6 l složky A + 0,8 l del složky B +
3-3,5 l vody + 25 Kg CONTINUO BASE.
-Pot-life směsi (A+B): asi 30 minut při 20 °C.
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
 
Prostudujte si technický list produktu CONTINUO BASE.
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Příprava směsi:
Nasypte složku B dovnitř balení se složkou A a ručně
míchejte po dobu 60 sekund. Je možné i mechanické
mísení  hřídelovým míchadlem, ale jen s velmi nízkými
otáčkami.
Takto připravená epoxidová směs se naředí 3-3,5 litry
vody.
Nyní je možné přidávat pomalu celý obsah pytle s
CONTINUO BASE a míchat při nevysoké rychlosti
míchašem stavebních směsí, až dokud nedostanete
stejnorodou, tixotropní kaši bez žmolků. 
-Nepřidávejte další vodo s úmyslem prodloužit Pot-life. 
-Promíchat (katalyzovat) a používat vždy po jednom balení
(složku A + složku B). 
-Čištění nástrojů: okamžitě po použití.
-Přibližná vydatnost: EPOXY COMBO (A+B) + voda +
CONTINUO BASE: 2,0–2,5 kg/m2 na vrstvu, podle stupně
úpravy podkladu a jeho savosti. Asi 14 m2 na pytel ve 2
vrstvách.
 
DOPORUČENÍ 
Během všech fází příprav podkladu, produktů a nanášení,
zdůrazňujeme potřebu správného používíní nástrojů a
prostředků individuální ochrany (PIO). 
Nevystavujte produkty na dlouhá období působení přímých
zdrojů tepla nebo teplotám nižším než +5°C. 
V případě uskladnění produktů v prostředí, jehož teplota se
blíží +5°C doporučujeme před použitím produkty
klimatizovat v prostředí, jehož teplota není nižší než +10°C.
Produkty nezahřívejte působením přímých zdrojů tepla,
plameny, žhavými předměty a podobně. 
Nízké teploty zvyšují viskozitu v nádobě, komplikují použití

a prodlužují nebo znemožňují proces schnutí a vytvrzení
jednotlivých produktů. 
Doporučujeme zakončit každou práci s výrobky stejné
výrobní šarže. 
V případě použití různých výrobků doporučujeme jednotlivé
produkty mezi sebou smíchat.
-Čištění nástrojů: okamžitě po použití.
-Přibližná vydatnost: EPOXY COMBO (A+B) + voda +
CONTINUO BASE: 2,0–2,5 kg/m2 na vrstvu, podle stupně
úpravy podkladu a jeho savosti. Asi 14 m2 na pytel ve 2
vrstvách.
 
ZABARVENÍ
 
Produkt je k dispozici v neutrálním zbarvení a nedá se
barvit.
 
SKLADOVÁNÍ
 
Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Stabilita produktu v původním neotevřeném obalu a při
vhodné teplotě: 1 rok.
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/j: vícesložkové reaktivní nátěrové hmoty pro
specifické účely (na vodní bázi): 140 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 140 g/l VOC
 
Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních
požadavků. Produkt musí být používán v souladu s
platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po
použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho
zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním
odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek.
Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo
odpadních vod, ani do půdy.
Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů
produktu.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informace uvedené v tomhle
technickém listu, odpovídají nejlepším zkušenostem, technickým a
vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědny za
dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo
kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u
každého specifického případu. Tento technický list anuluje a
nahrazuje jakýkoli předchozí list.
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