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LawiPox Epoxidharz-Versiegelung 
Vodou ředitelný dvousložkový nátěr pro garáže 

shoda barev s 
I. Produkt 

einzA LawiPox Epoxidharz-Versiegelung je vodou ředitelný, s nízkou emisí zápachu a lehce zpracovatelný 

dvousložkový EP-nátěr pro odolné těsnění s vnitřní použití. Chemické složení specifické pro daný produkt vede ke 

vzniku změkčovadla a chemicky odolného podlahového nátěru s vysokou pevností, vhodné pro všechny mechanicky 

namáhané povrchy, k ochraně betonových a cementových podlah ve skladovacích a výrobních halách, prodejních 

prostorách, dílnách, sklepech a garážích. Velmi dobře přilnavý, pololesklý a difuzní (propustný pro vodní páru) 

dvouvrstvý systém pro neošetřené podlahové plochy a staré nátěry, které je potřeba renovovat. Rovnoměrné 

roztírání s dekorativní povrchovou úpravou. 

 

Účel aplikace vodou ředitelný, dvousložkový epoxidový podlahový nátěr pro vnitřní 

použití 

Aplikace otěruvzdorný nátěr s dobrou chemickou odolností vhodný pro minerální 

povrchy z betonu a podlahové dlažby 

Barevný odstín (standardní)     Kieselgrau RAL 7032 

Barevný odstín (tónované einzA mixem)      Beige RAL 1001, Hellelfenbein RAL 1015, Oxidrot RAL 3009, 

Taubenblau RAL 5014, Resedagrün RAL 6011, Silbergrau RAL 7001, 

Schiefergrau RAL 7015, Anthrazitgrau RAL 7016, Betongrau RAL 7023, 

Steingrau RAL 7030, Lichtgrau RAL 7035, Achatgrau RAL 7038, 

Fenstergau RAL 7040, Verkehrsgrau A RAL 7042 (tónované s einzA 

mixem W a základními barvami 1 a 3) 

Úroveň lesku (85˚) 20–30 pololesk (dle DIN 67 530) 

Hmotnost  cca. 1.32 g/cm3 (směs připravená k použití) 

Pojivový základ  dvousložková kombinace epoxidové pryskyřice  

Poměr pro míchání hlavní dávka: tužidlo = 5: 1 (hmotnostní %) 

 hlavní dávka: tužidlo = 4.15: 1 (objem %) 

Velikost balení 25 kg (pouze barevný odstín RAL 7032) 

 10 kg – 6 kg (hlavní dávka a tužidlo v jednotlivém balení) 

 1 kg (hlavní dávka a tužidlo v kombinovaném balení) 

II. Vlastnosti a pracovní pokyny 

Chemická odolnost odolný vůči vodnatým roztokům, zředěnému louhu a kyselinám, slaným 

roztokům, rozmrazovací soli, benzínu, a motorovým a topným olejům. 

V závislosti na chemické expozici mohou nastat změny barvy, které však 

nemají vliv na technickou funkci nátěru. 

P.T.O.! 

 

 

einzA Lackfabrik GmbH ● Rotenhäuser Straße 10 ● 21109 Hamburg ● www.einzA.com            Nr.227; - 1 -  



 

Přilnavost/ Odolnost vůči oděru hodnoty splňují požadavky DIN a VOB podmínek 

Odolnost vůči světlu dobrá (uvnitř). Při působení UV a povětrnostních vlivů, epoxidové 

pryskyřice obecně nejsou trvale barevně stabilní. Žloutnutí, závisí na síle 

a době působení UV záření a související změně barvy se proto nelze 

vyhnout. 

Slučitelnost (Kompatibilita) nemíchejte s jinými produkty 

Ředění  voda 

Pro natírání  neředěný, jako primer 5–10% zředěný vodou 

Spotřeba  cca. 250-350 g/m2 na vrstvu připravené směsi 

 

Získání složení připravené směsi V případě kombinovaných balení bude materiál vážený ve výrobě a 

dodán v přesném směšovacím poměru. Balení einzA LawiPox 

Epoxidharz-Versiegelung má dostatečný objem k absorpci celého balení 

tužidla pro einzA LawiPox Epoxidharz-Versiegelung. 

 Celé balení tužidla pro einzA LawiPox Epoxidharz-Versiegelung 

vmíchejte to balení einzA LawiPox Epoxidharz-Versiegelung (hlavní 

dávka).  

 Míchání prováděno mechanicky pomalým míchadlem s řadou otáček 

200-400 U/min bude trvat přibližně 2-3 minuty, dokud nevznikne 

homogenní směs bez šmouh. V případě ředění vodou, musí být nejprve 

obě složky zcela promíchány. Poté přidáváme vodu a mícháme, dokud 

směs není opět homogenní. Aby se předešlo chybám v míchání, 

doporučujeme směs pryskyřice/ tužidla dekantovat do čisté nádoby a 

znovu krátce promíchat („Umtopfen“). V případě částečného odstranění 

musí být složky promíchány a zváženy dle míchacího poměru. 

Doba zpracování  max. 80 minut za teploty 15˚C 

 max. 70 minut za teploty 20˚C 

 max. 40 minut za teploty 30˚C 

 Je důležité einzA LawiPox Epoxidharz-Versiegelung zpracovat během 

této doby. Konec doby zpracovatelnosti není viditelný. Je doporučeno 

kontrolovat dobu zpracování s pomocí hodinek. Překročení této doby 

může způsobit změny lesku a barvy a zároveň snížit pevnost a přilnavost 

na povrchu. 

Teplota zpracování min. 15˚C (teplota vzduchu a objektu) a max. 30˚C 

Předpisy pro zpracování Teplota objektu (podlahy) a místnosti (vzduchu) nesmí být nižší než 15˚C 

a/nebo vlhkost v místnosti nesmí být vyšší jak 75 %. Teplotní rozdíly 

mezi teplotou podlahy a místnosti musí být nižší než 3˚C, aby nedošlo 

k narušení vytvrzení. V případě rosného bodu, kdy není možné 

pravidelné vysychání a může dojít k problémům s vytvrzováním a tvorbě 

skvrn. 

Vlastnosti zpracování Před zpracováním zajistěte vhodnou teplotu pro zpracování min. 15˚C. 

Stejně jako u všech reakčních pryskyřic je důležité, aby k zpracování 

došlo ihned pro smíchání. Nanášení je nejlepší provádět bezvláknovým 

velurovým těsnícím válečkem a válečkovou mřížkou. Pracovní oblasti by 

měly být stanoveny tak, aby nedocházelo k vícenásobnému nátěru a 

překrývání vrstev. 

 V případě větších ploch doporučujeme, aby nátěr provádělo 2 a 

P.T.O.! 
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více osob. Jedna či více osob aplikuje směs v jednom směru a jiná 

osoba dbá o roztírání čerstvé těsnící směsi v krycích vrstvách (úhel 90˚). 

 Pro větší plochy je vhodné použít váleček o šířce 50 cm. Váleček pro 

roztírání by měl být nasycený/potažený směsí a měl by být používán 

pouze pro roztírání, nikoli pro aplikaci těsnění. Vždy pracujte „mokré na 

mokré“ a snažte se o ideální roztírání. Přitom je nutné se vyhnout tomu, 

aby se aplikovaná směs hromadila v jednom místě a vytvářela zákal na 

povrchu nátěru. Během vytvrzování dbejte na dobré větrání v místnosti. 

Schnutí, resp. doba vytvrzení při 65% relativní vlhkosti vzduchu 

 schůdné po cca. 24-36 hodinách při teplotě 15˚C 

 schůdné po cca. 18-24 hodinách při teplotě 20˚C 

 schůdné po cca. 14-18 hodinách při teplotě 30˚C 

 mechanicky namáhatelné po 2-3 dnech 

 úplné vytvrzení a chemicky namáhatelné po cca. 7 dnech 

Přepracovatelné po 18-24 hodinách, nejpozději po 48 hodinách při teplotě 20˚C   

Čištění nástrojů ihned po použití vodou. 

 Zaschlý materiál lze odstranit pouze mechanicky. 

Uskladnění na suchém místě, chráněné proti mrazu. Ideální teplota uskladnění je 10-

20˚C. 

 Otevřenou nádobu pevně uzavřete a v krátké době použijte. 

III. Natírání a/nebo technika nanášení 

 Příprava povrchů a předpisy pro zpracování 

  

Povrch, který má být natřen, musí být rovný, suchý, zbavený prachu, dostatečně odolný proti nárazu a tlaku a 

zbavený slabých adhezivních složek a usazenin. Substráty snižující přilnavost, jako jsou mastnoty, oleje a zbytky 

barev, je třeba odpovídajícím způsobem odstranit předem. Volné substráty jako jsou například usazeniny na 

betonu (laitance), vrstvy kalcitu (sintr), částice gumy musí být odstraněny mechanicky, za použití vhodných 

nástrojů. Je-li zajištěno zákazníkem, je potřeba se ujistit, že je povrch izolován proti vzestupné vlhkosti. 

Oznámení profesních sdružení, jako je například Bundesverband Estrich und Belag e. V. die „BEB-Arbeitsblätter“ 

KH-0/U a KH-0/S jsou aktuální kopie a je nutno je zohlednit. Povrchy musí být připraveny mechanicky, v případě 

hladkých vrstev je vhodné zejména broušení diamantem, díky kterému dosáhneme hladkého povrchu. Ideální 

technika je brokování. Protože obecně v tomto případě vzniká hloubka drsnosti <0,5 mm, je nutná stykovací hmota 

s einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung v poměru 2:1 s vypáleným křemičitým pískem se zrnitostí 0,3/0,8 mm. 

Betonové a podlahové povrchy musí být vytvrzeny nejméně po dobu jednoho měsíce a musí odpovídat 

požadavkům normy minimální třídy pevnosti betonu B25 podle DIN 1045 resp. ZE 30 podle DIN 18560, část 1. Pro 

cementové povrchy, které jsou zatíženy dopravou, musí být splněny požadavky normy kvality C30/37 až po normy 

kvality C35/45. 

Stabilita povrchu (separační stabilita povrchu) musí být nejméně 1,5 N/mm (AGI-procesní list A80). 

P.T.O.! 
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Je potřeba aby cementová podlaha byla vysušená na tzv. vlhkost v domácnosti, to znamená že obsah vlhkosti 

může být max. 2-5 %. Tohoto obsahu lze normálně dosáhnout po vysušení povrchů po dobu jednoho měsíce. 

V případě pochybností, kontrola vlhkosti musí být provedena měřením s indikátorem CM. Zbytková povrchová 

vlhkost nesmí u betonových a cementových podlah překročit 4 CM% a hodnotu 0,5 CM% pro anhydritové podlahy 

(ze síranu vápenatého).  

Asfaltové podlahy musí mít dostatečnou pevnost, což znamená, že musí jít o tvrdý asfalt s nejméně 90% 

kameniva. Asfaltové podlahy s menším množstvím kameniva a asfalt s nižší hustotou nejsou vhodné pro tuto 

povrchovou úpravu. 

Nerovnosti povrchu, jako jsou například díry nebo povrchové vady, je třeba upravit maltou z epoxidové pryskyřice 

einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung s úpravou malty, viz odpovídající technický list. 

Sousedící povrchy ze železa a oceli, zinku nebo jiných lehkých kovů budou po odpovídajícím předběžném ošetření 

natřeny základovým nátěrem einzA Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer před nanesením hlavního nátěru (vyžádejte si 

technický list). 

Struktury systému 

 Před nanesením nátěru povrchy přebruste a důkladně vysajte (průmyslový vysavač). 

Staré povrchy je třeba před mechanickou předúpravou důkladně očistit. 

Budou-li renovovány staré povrchy ze syntetické pryskyřice, zkontrolujte prosím, že bude dosaženo dostatečné 

přilnavosti. 

Staré nátěry je potřeba důkladně obrousit, aby nedošlo k narušení přilnavosti einzA LawiPox Epoxidharz-

Versiegelung. V případě pochybností je nutné použít zkušební plochu. 

Silně přilnavé povrchy je třeba předběžně ošetřit základovým nátěrem einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung dle 

potřeby. 

• Základní nátěr nylonovým válečkem s einzA LawiPox Epoxiharz-Versiegelung, 5-10 % zředěný vodou. 

Spotřeba: 250-350 g/m2 

• Konečný nátěr s nylonovým válečkem v křížových nátěrech s einzA LawiPox Epoxidharz-Versiegelung. 

Spotřeba: 250-350 g/m2 

IV. Bezpečnostní rady a označení 

 Na tento výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) odpovídajícího 

nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na adrese www.einzA.com nebo na 

vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru! 

 

Obsah VOC týkající se přílohy II směrnice VOC 2004/42/EG 

  Mezní hodnoty VOC dle přílohy II A (podkategorie j): Lb: max. 140 g/l reg. úroveň II (2010) 

  Obsah VOC ve směsi einzA LawiPox Epoxidharz-Versiegelung připravené k použití: <140 g/l 

P.T.O.! 
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Označení CE týkající se přílohy ZA 1 der EN 13 813 

  
NPD = No Performance Determined (žádný výkon není stanoven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 
Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 
spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky. 

Vydání 08/2016; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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