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Technický lisT výrobku

2 k epoxidová stěrkovací pryskyřice

reaktivní pryskyřičné pojivo pro zhotovení  epoxidových stěrkovacích hmot, potěrů a malt

Použití:

2 K pojivo na bázi epoxidové pryskyřice k míchání reak-
tivních pryskyřičných stěrkovacích hmot, potěrů a malt s 
příslušnými speciálními plnivy UZIN nebo s křemičitými 
písky UZIN, použitelné ve vnitřních i venkovních 
prostorech.

Vhodná mezi jiným:

► pro samorozlévací, vysoce zatížitelné a chemikáliím odo-
lné stěrkovací hmoty

► pro rychle tvrdnoucí a pro kladení zralé potěry připojené, 
na dělící vrstvě nebo na tepelně izolační vrstvě

► pro chemikáliím odolnou opravnou maltu k vyrovnání 
nerovností a vyplnění děr

► na savé a nesavé podklady, např. cementové a kalcium-
sulfátové potěry, beton, kovy, staré keramické obklady 
apod.

Vhodná pro každé namáhání v průmyslových prostorech a 
v prostorech s těžkými náklady, při zvýšených požadavcích 
na odolnost chemikáliím, např. u průmyslových podlah a 
v dílnách.

Vhodná na teplovodní podlahová vytápění a v trvale mok-
rých prostorech.

Přednosti výrobku / Vlastnosti:

Reaktivní pryskyřičné pojivo na bázi 2 K epoxidové 
pryskyřice, k míchání z pryskyřice A a tvrdidla B. Smícháním 
se speciálními plnivy UZIN nebo s křemičitými písky UZIN je 
možno zhotovit stěrkovací hmoty, potěry a opravnou maltu 
s vysokou mechanickou a chemickou odolností.

Pojivo: Polyaminem síťovaná epoxidová pryskyřice.

► Neobsahuje vodu a rozpouštědla
► Rychle tvrdnoucí
► Odolná chemikáliím
► Odolná vlivům povětrnosti
► Velmi odolná otěru
► S malým smrštěním a pnutím
► GISCODE RE 1 / bez rozpouštědel

Technická data:
Druh nádoby:  nádoba z bílého plechu

Dodávané balení:  10 kg

Skladovatelnost:  nejméně 12 měsíců

Barva:    béžově transparentní

Bezpečnostní označení:  viz „Ochrana práce a životního prostředí“

Poměr míšení:  A : B = 1,9 : 1 hmotnostních dílů 
      viz „Tabulka spotřeby pro směsi“

Teplota při zpracování:  nejméně 15 °C na podlaze

Doba zpracovatelnosti:  cca 35 minut*

Pochůzná:   po 12 - 24 hodinách*

Namáhání vodou  
a chemikáliemi: po 7 dnech*

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.
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Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být 
námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní 
zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané 
informace svou platnost. 

 

 

 

       

 

UZIN ER 200

Příprava podkladu:
Podklad musí být pevný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený 
látek, které omezují přilnavost.
Kalciumsulfátové potěry musí být obroušeny a vysáty, což 
provede buď kladeč potěru jako dodatečné ošetření, nebo 
podlahář jako zvláštní výkon.
Volné části a labilní místa na povrchu odkartáčovat, odbrou-
sit, nebo otryskat. Staré zbytky lepidla nebo podlahoviny 
odbrousit. Nepropustné, hladké jakož i kovové podklady 
obrousit. Na kovech předem vyzkoušet přilnavost. Podklad 
důkladně vysát.

Podklad zkontrolovat podle souvisejících platných norem a 
doporučení a při nedostatcích oznámit pochyby.
Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

Zpracování:

1.Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na 
zpracovatelskou teplotu. Plastový uzávěr a dno nádoby 
tvořící víko (tvrdidlo B) vícekrát prorazit, např. dlouhým   
šroubovákem. Tvrdidlo nechat úplně vytéci do spodní 
nádoby (pryskyřice A). Vyprázdněné víko odstranit a 
spojené komponenty důkladně promíchat vhodným 
míchacím nářadím spirála, míchací košík apod.). 
Promíchaný materiál beze zbytku vyprázdnit do druhé 
čisté nádoby a ještě jednou krátce promíchat.

2. Jako penetraci nanášet promíchaný materiál ihned 
velurovým válečkem rovnoměrně tence na podklad.

3.Pro zhotovení stěrkovacích hmot, potěrů a opravné 
malty přidat do promíchané reakční pryskyřice příslušné 
speciální plnivo UZIN nebo křemičitý písek UZIN (viz 
„Tabulka spotřeby pro směsi“) a míchat nejméně 2 minuty 
míchacím nářadím nebo míchačkou s nuceným míšením.

4.Homogenně promíchanou masu ihned rozdělit na podklad, 
stáhnout a uhladit.

5.Nářadí ihned po použití očistit s UZIN VE 124. Vytvrzený 
materiál může být odstraněn jen mechanicky.

Tabulka spotřeby pro směsi:

Použití Plnivo – míchací poměr (MP)

Penetrace: Promíchaná pryskyřice bez plniva
Spotřeba: 200 – 400 g/m2 na vrstvu

stěrkovací hmo- 
ta: např. se spe-
ciálním plnivem 
UZIN ES

Spotřeba při MP 1 : 1,5 hmotnostních dílů:
cca: 10 kg UZIN ER 200 + 15 kg UZIN ES 
dá cca 14 litrů samorozlévací hmoty
nebo na každý mm tloušťky vrstvy na m2:
Spotřeba cca: 0,72 kg UZIN ER 200 + 1,1 kg 
UZIN ES písku

Potěr / malta:
např. se speciál-
ním plnivem 
UZIN XS MP 1 : 10
hmotnostních 
dílů 

Spotřeba při MP 1 : 10 hmotnostních dílů
cca: 10 kg UZIN ER 200 + 100 kg UZIN XS 
písku dá ca. 64 litrů zhuštěné směsi nebo na 
každý cm tloušťky vrstvy na m2: Spotřeba 
cca: 1,6 kg UZIN ER 200 + 16 kg UZIN XS 
písku

Důležitá upozornění:
►Originální balení je při mírně chladném, suchém usklad-

nění nejméně 12 měsíců skladovatelné. V chladu může 
materiál zhoustnout.

►Nejlépe zpracovatelná při 18 – 25 °C. Nízké teploty 
zhoršují zpracovatelskou konzistenci  a prodlužují tvrdnutí. 
Vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tvrdnutí. 

     Nezpracovávat při teplotách pod 15 °C a nad 30 °C.
►Při použití jako stěrkovací hmota nechat penetraci 

vytvrdnout. Stěrkovací hmotu ale nanést v době do 24 
– 36 hodin na vytvrzenou penetraci. Pokud toto není 
možné, penetraci v mokrém stavu posypat s přebytkem 
křemičitým pískem UZIN Perlsand 0,8. Volný písek 

     po vytvrzení vymést.
►Epoxidový potěr a maltu nanášet na penetraci metodou 

mokrý do mokré.
►Čerstvě zhotovené plochy chránit před průvanem, 

působením slunce a tepla.
►Nemíchat žádná dílčí množství!
►Dbejte mimo jiné podle použití na následující normy a 

doporučení: DIN 18 365  „Podlahářské práce“ / DIN 18 356 
„Parketářské práce“ / DIN 18 352 „Práce s obklady“/ DIN 
18 560 „ Potěry ve stavebnictví“ / Směrnice Průmyslového 
svazu výrobců lepidel „Posuzování a příprava podkladů – 
Lepení elastických a textilních podlahovin“ / Směrnice 
Centrálního svazu německých stavebních živností 
(ZDB) „Elastické podlahoviny a parkety na vyhřívaných 
podlahových konstrukcích“.

Ochrana práce a životního prostředí:
GISCODE  RE 1 – Bez rozpouštědel. Není zápalná. Komponent A: Obsahuje epoxidovou 
pryskyřici / Xi: „Dráždivý“. Komponent B: Obsahuje aminové tvrdidlo / C: Žíravý“. 
Oba komponenty: Dráždění případně poleptání očí, dýchacích orgánů a pokožky 
možné. Citlivost kontaktem s pokožkou možná. Při kontaktu s pokožkou ihned umýt 
velkým množstvím vody a mýdla. Při kontaktu s očima ihned vypláchnout vodou a 
vyhledat lékaře. Při zpracování nosit vhodné ochranné rukavice a brýle. V tekutém 
stavu nebezpečná životnímu prostředí, proto zabránit úniku do kanalizace, vod nebo 
do země.Je třeba dbát mimo jiné na: Předpisy GefStoffV a TRGS 610 / Bezpečnostní 
pokyny na etiketě nádoby, List bezpečnostních údajů, Informace o skupině výrobků 
a Návod vzorového provozu stavby BG pro GISCODE RE 1, Návod na zacházení BG 
Bau „Epoxidové pryskyřice ve stavebním hospodářství“. Po vytvrzení pachově neutrální 
jakož i ekologicky a fyziologicky nezávadná.

Likvidace:
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a znovu použít. Zabránit úniku do kanalizace, 
vod nebo do země. Kovové obaly zbavené zbytků, vyškrábané případně  vyčištěné 
jsou recyklovatelné [Interseroh]. Nádoby s nevytvrzeným zbytkem obsahu a rovněž 
shromážděné nevytvrzené zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným 
obsahem jsou stavební odpad. Proto shromáždit zbytky výrobku, oba komponenty 
smíchat, nechat vytvrdnout a zlikvidovat jako stavební odpad.


