
CHEMOS EZH-10
2-K epoxidová rychlá pryskyøice

Rychlá dvousložková polyesterová zalévací živice pro uzavírání 
prasklin podkladù a opravy potìrù a betonù.
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Specifické vlastnosti:

Oblast použití:

Vhodné podklady:

Vlastnosti výrobku:

Vhodná pro opravy a spojování podlah a betonových èástí v interiéru a 
exteriéru.

Víceúèelová polyesterová pryskyøice pro rychlé opravy potìrù a betonových 
èástí a také pro silné uzavøení trhlin nebo otvorù.

Zalévání kovových spon v betonu, terasa, kamenu, mramoru, atd.

K opravám keramiky, terasa, kamene, mramoru, atd.

Pro plošné zpevnìní podkladu

Opravy schodù z betonu, kamene, umìlého kamene, atd.

Zalévání potrhaných nebo dutých, kombinovaných nebo vytápìných dlažeb.

pískový litý asfalt

betonové podlahy

betonové zdi

(tekuté) podlahy se síranem vápenatým

magnezitové a xylolitové potìry

zdi

kámen, keramika, teraso, dlaždice

sádro-vláknité desky bez vrchní vrstvy cementového potìru

ideální pryskyøice na praskliny a spáry v betonu

dobrá pøilnavost k rùzným materiálùm

vysoká odolnost vùèi chemikáliím, vodì a mrazu

rychlé tvrdnutí

Technická data

Barva béžová
2Spotøeba na m spotøeba je závislá na šíøce a hloubce 

trhlin/ otvorù

Doba schnutí min. 1 hodina pøi teplotì 20°C

Pochùznost 1-3 h od., viz „Zatížitelnost”

Podíl komponentu A ve smìsi 100

Podíl komponentu B ve smìsi                      3

Trvanlivost min. 6 mìsícù

Velikost balení, které je k dispozici 1kg plechová nádoba + 30 g tuba

Vnitøní klimatické podmínky pøi práci 
s výrobkem vlhkost, upøednostòujeme max. 65 %

min. 15°C, max. 75% relativní



Kontrola a pøíprava podkladu

Míchání komponentù

Zpracování

Zatížitelnost

Omezení záruky

Podklad musí být pevný v tahu a odolný vùèi tlaku, musí vykazovat dostateènou pevnost povrchu, musí být 
stále suchý, rovný èistý a nesmí obsahovat nesoudržné èástice, slinuté vrstvy, atd. Nesoudržné èásti, 
prach,špínu a mastné èásti odstranit. Hladké a nesavé plochy (napø. kovové, umìlohmotné a pod.) oèistit a 
odmastit, nejlépe obrousit. Také je potøebné posoudit pórovitost a drsnost povrchu. Na pórovitém a drsném 
povrchu bude spoj nejpevnìjší. Na nesavém, hladkém povrchu udìlat zkoušku pøilnavosti lepením.

Zkontrolujte i obsah vlhkosti a nasákavosti potìrù z cementu a síranu vápenatého. Také proveïte kontrolu 
vlhkosti a  teploty v místnosti, dále teplotu podkladu.

V závislosti na požadované dobì tuhnutí je potøebné pøidat pøíslušné množství tužidla k živici. Dobøe 
promíchejte, dokud nebudou mít tužidlo a pryskyøice rovnomìrnou homogenní strukturu (minimální doba 
míchání je 1 minuta.). Pøitom dávejte pozor na dobré promíchání i po stìnách a ve spodní èásti. Nádobu po vylití 
materiálu nevyškrabávejte.

idla dosáhnete nejkratší možnou dobu tuhnutí, ale i nejkratší možnou dobu pro práci s 
pryskyøicí. Nízký obsah tužidla tuto dobu prodlouží. Také je možné vzájemné dávkování pryskyøice a tužidla.

Praskliny a spáry:
Malé praskliny zvìtšit uhlovou bruskou. Pøíènì vùèi podélnému smìru naøezat bruskou v pravidelné 

vzdálenosti 20 - 25 cm záøezy pro vložení kovové spony. Hloubka øezu - jedna tøetina až polovina tlouš�ky 
potìru. Záøezy dùkladnì vysát. Potom vložit kovové spony CHEMOS. Zalévací pryskyøici vylijte ihned po 
promíchání do trhliny a horní èást urovnejte hladkou špachtlí. V pøípadì velmi širokých nebo hlubokých trhlin 
zahustìte pryskyøici køemièitým pískem. V pøípadì širokých trhlin posypte horní vrstvu køemièitým pískem 
CHEMOS 0,3 - 0,8.

Další práce je možná pøi teplotì + 25°C nejdøíve po 1 hodinì, pøi teplotì + 20°C nejdøíve po 1,5 hodinì, pøi 
teplotì + 15°C nejdøíve po 2 hodinách, pøi teplotì + 10°C nejdøíve po 2,5 hodinách, pøi teplotì + 5°C nejdøíve po 3 
hodinách.

Informace uvedené nahoøe odpovídají souèasnému stavu technického vývoje. v každém pøípadì platí jako nezávazné informace, 
protože naše spoleènost nemá žádný vliv na pøípadnou pokládku ani podmínky pro pokládku, které jsou pro kaž

Po pøidání celého tuž

dý pøípad aplikace 
individuální. Nároky, které vyplývají z tìchto informací, jsou proto vylouèené. To stejné platí i pro obchodní a technickou poradenskou 
službu, která je bezplatná a která je k dispozici s nezávaznými informacemi. Doporuèujeme Vám, aby jste vykonali vlastní pokusy, a to v 
dostateèné míøe se zamìøením na to, aby jste se pøesvìdèili, že je výrobek vhodný na Vámi plánovaný úèel použití. Po vydání tohoto 
vyhotovení ztrácejí pøedcházející technické informace (technické listy, doporuèení pro pokládku a pro podobné úèely urèené pro 
vyhotovení) svoji platnost. Aktualizováno 01.06.2011
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