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Epoxidový gel - Wall systém 2v1

NÁVOD NA APLIKÁCIU

Pre aplikáciu kamenného koberca na zvislé plochy bez použitia debnenia.
Určené pre frakcie kameniva od 2 – 8mm.
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Charakteristika materiálu 

Epoxidový gel - Wall systém je dvojkomponentná, transparentná, bezrozpúšťadlová hmota na 
epoxidovej báze, neobsahuje nonylfenol. 

Rozsah použitia 

Epoxidový gel Wall systém je určený pre: 
• prípravu adhézneho mostíka pre aplikáciu riečneho kameniva, farebného kameniva 
 a mramorových okrúhliakov alebo drťe na zvislé plochy 
• ako pojivo, ktoré zaručuje súdržnosť a nestekavosť v zmesi s kamenivom pri aplikácii
 na zvislé plochy bez použitia pomocného debnenia

Pokyny pre spracovanie 

Epoxidový gel Wall systém nesmie byť spracovávaný pri teplote okolia podkladu pod +5°C a nad 
+ 30°C. Minimálna doporučená teplota je +10°C. Teplota podkladu nesmie byť nižšia ako +3°C nad 
rosným bodom.

Optimálna doporučená teplota pre spracovanie je +20°C a maximálna vlhkosť vzduchu do 65%.
Pri aplikácii v uzatvorených priestoroch musí byť zaistené dostatočné vetranie miestnosti. Počas 
aplikácie a doby vytvrdzovania materiáol nesmie prísť do styku s vodou alebo iným chemickým 
zaťažením. Tieto podmienky musia byť dodržané počas celej doby aplikácie a vytvrdzovania. 

Hmotu doporučujeme aplikovať pri stúpajúcej teplote, kôli eliminácii nebezpečenstva kondenzá-
cie vzdušnej vlhkosti na povrchu hmoty. Vo všeobecnosti, hmoty na báze epoxidových živíc nie sú 
100% UV stabilnévplyvom UV žiarenia a poveternostných vplyvov. 

Príprava podkladu

Povrch podkladu musí byť čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty a iných nečistôt. V prípade, že 
sa na povrchu nachádza cementové mlieko, odstránime ho diamantovým brúsením. Vydrolené 
miesta povrchu vyspravíme vhodnými sanačnými maltami.

Príprava zmesi

Epoxidový gel –Wall systém je dodávaný vo vhodnom miešacom pomere. (Zložka A ku Zložke B 
= 2:1) Pre úspešnú aplikáciu je nevyhnutné dôkladné zmiešanie oboch zložiek v danom pomere 
pomocou nízkoobrátkového miešadla (300 - 400 ot/min) po dobu 2-3 minút. Dbáme, aby sme 
do zmesi zbytočne nevmiešávali vzduch.

Takto pripravený materiál sa aplikuje v prvom kroku ako penetračný náter- adhézny mostík. 
Aplikuje sa celoplošne, s dodržaním doporučenej spotreby. Materiál nanášame pomocou 
oceľového zubového hladidla a následne celoplošne zjednotíme gumovou sterkou alebo oceľovým 
hladidlom bez zubov.

V druhom kroku cca do 10-15 minút po aplikácii adhézneho mostíka sa systémom čerstvé 
do čerstvého aplikuje zmes kameniva a epoxidového gélu Wall systém. Zmes je nevyhnutné 
dôkladne premiešať tak, aby bola homogénna. Dbáme na to, aby kamenivo bolo dokonale 
obalené epoxidovým gélom. Doporučujeme použiť suché kamenivo.

Zmes nanášame oceľovým hladidlom zo spodu smerom hore. Opačným smerom zmes zhutňu-
jeme. Počas aplikácie náradie čistíme buď technickým acetónom alebo riedidlom S6300.
Pred samotnou aplikáciou doporučujeme technológiu otestovať na malej vzorke.

POZOR!!!
Zmiešaný materiál neskladujeme vo väčšom množstve a po uplynutí cca 5-10 minút znovu 
nezmiešať. Nebezpečenstvo prudkej termickej reakcie!
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Doporučená spotreba materiálu 

Adhézny mostík/penetrácia
Spotreba približne 1,0 – 1,2 kg/m2, v závislosti od štruktúry povrchu.

Pojivo dekoratívej vrstvy
Spotreba približne 2,1 – 2,5 kg na 25 kg kameniva v závislosti od použitej frakcie. Možné použité 
frakcie kameniva: 2-4 mm, 2-5 mm, 3-5 mm, 2-8 mm, 4-7 mm apod. 

V priestoroch výrazne namáhaných vodou (kúpelne) je možné použiť tento materiál k uzatvoreniu
pórov kamenného koberca. 

Skladovanie 

Skladovať v suchom prostredí, bez priamého slnečného žiarenia pri stálej teplote v rozmedzí 
od +12°C do +25°C.

Technické údaje 

Doba spracovania pri 20°C – cca 20 minút  
Vytvrdzovanie pri teplote 20°C – 12 hodín
Nanesenie ďalšej vrstvy do 24 hodín 
Úplné chemické a mechanické zaťaženie po 7 dňoch.
Merná hmotnosť pri 20°C – 1,1kg/l
Teplotná stabilita HDT – 46°C
Povrch – lesklý
Miešací pomer – 2:1 alebo pod+a etikety na obale
Farba – transparentná
Tvrdost Shore D 24h/7 dní pri 25°C  - 80/85 
Tvrdost Shore D 24h/7 dní pri 10°C - 78/82 
Pevnosť v tlaku 70 N/mm2

Dôležité upozornenie! 

1. Zložka A je horľavina IV. triedy, zdraviu škodlivá, dráždivá, nebezpečná pre životné prostredie.  
Zložka B je horľavina III. triedy, zdraviu škodlivá, dráždivá s leptavými účinkami, nebezpečná 
pre životné prostredie. Dopravná klasifikácia ADR A 9 B 8.  Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť, 
určené pre odborné použitie.

2. Pri práci je nutné používať ochranné pomôcky – vhodné rukavice, okuliare, prípadne štít. 
Živica dráždi oči a pokožku, pri styku s pokožkou môže vyvolávať alergické reakcie.

3. Záručná doba živice je 6 mesiacov odo dňa výroby.
4. Firma art4you preberá záruky iba za dodaný materiál, tj. epoxidový gél - Wall systém 

a kamenivo. Nezodpovedá za vady povrchu vzniknuté pri svojpomocnej aplikácii spôsobené 
nedodržaním pracovného postupu, nedodržaním váhových pomerov jednotlivých zložiek 
živice a podobne.

5. Povrch, ktorý je vystavený účinku UV žiarenia odporúčame po cca 2-3 rokoch revitalizovať 
nanesením vrstvy živice natretím alebo valcovaním. Spotreba živice pri revitalizácii sa pohy-
buje v rozmedzí  0,1 – 0,3 kg/m2.
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  Prvá pomoc

1. Pri vniknutí do očí: oko ihneď vymyť prúdom čistej vody a urýchlene vyhľadať lekársku pomoc!
2. Pri náhodnom požití: vypláchnuť ústa čistou vodou, vypiť cca 0,5 litra vlažnej vody
 a vyvolať zvracanie, urýchlene vyhľadať lekársku pomoc!
3. Pri zasiahnutí pokožky: pokožku umyť vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom!
4. Pri nadýchaní: je potrebné prerušiť prácu a pobudnúť v dobre odvetranom priestore!
 
Po vytvrdnutí zmesi kameniva a živice zmes neškodí zdraviu, neovplyvňuje negatívne životné 
prostredie a nespôsobuje alergické reakcie.

  Náradie potrebné k pokládke

1. Digitálna váha s mierou presnosti  +/- 5gramov
2. Nizkootáčkové miešadlo
3. Stavebné vedro cca 30 - 50 litrové
4. Nádoba na váženie zložky A
5. Nádoba na váženie zložky B
6. Nádoba na zmiesanie zloziek A a B
7. Nerezové alebo oceľové hladidlo
8. Rukavice – pogumované
9. Oceľové hladidlo.
10. Handra na otieranie hladidla
11. Riedidlo pre epoxidy - S 6300, alebo acetón
12. Nádoba na vymiešanie zmesi kameniva a epoxidového gélu Wall systém

Výrobok sa nesmie upravovať alebo používať v rozpore so znením tohto návodu
na použitie. 


