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Produkt ten jest używany zgodnie z postanowieniami opisów, klauzul technicznych, opinii technicznych firmy  KEMICA COATINGS  Z.A. du Bois Gueslin  F-

28630 Mignières • France 
Tel.: +33 (0)237 26 3356 • Fax: +33 (0)237 26 3358 • E-mail: info@kemica-coatings.com • www.kemica-coatings.com .  

Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku zastosowania niezgodnego z naszymi zaleceniami. 
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Przechowywanie  
 

Od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym 
opakowaniu, w temp. pomiędzy 8°C a 20°C w 
chłodnym wentylowanym miejscu (z dala od 
mrozu). Przechowywanie w niskiej temperaturze 
może powodować krystalizację składnika A. 
Przechowywanie : 12 miesięcy. 

 

PODKŁAD BETON KEMIPOX 
 

Dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy podkład epoksydowy na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej, 
umożliwiający przyczepność powłok na podłożach betonowych, nawet wilgotnych.  

Zastosowanie 
 

KEMIPOX stosuje się jako podkład na podłoża betonowe (nawet wilgotne) do : podłóg, uszczelniania z przeciwciśnieniem, 

zbiorników betonowych (renowacja). 
   

Charakterystyka  
 

Natura 
chemiczna 

Żywica (podkład) epoksydowa dwuskładnikowa Proporcje 
mieszaniny  

Składnik A / Składnik B  
= 100 / 16.8 wagowo 

Skład  Składnik A – żywica epoksydowa : Lepka, 
szarawa ciecz  
Składnik B – amina : żółta, przezroczysta ciecz 

Gęstość 
(w 20°C)  

Mieszanina A+B : 1.4 g / ml 
(DIN 53217 / EN ISO 2811) 

Bez 
rozpuszczalnika  

Ekstrakt suchy 100 % (ISO 1515)  Temperatura zapłonu mieszaniny > 100°C 

 

Zalety  
 

Ulepszona przyczepność na podłoże betonowe, nawet 
wilgotne 

Bez rozpuszczalnika Łatość aplikacji 

Możliwość mieszania podkładu z suchym piaskiem w celu utworzenia zapraw epoksydowych i wygładzenia, wypełnienia 
otworów, itp... 

 
 

Właściwości  
 

Przyczepność do betonu  
3.5 MPa 

(przerwa w betonie) 
 (NF EN 1542) 

  
 Praktyczny czas stosowania  
             

 

30 min  
(500g w 20°C) 

 

Powierzchnia bardziej 
samopoziomująca (400g/m2) 

15 min 

Warstwa bezpyłowa 90 min Warstwa sucha w dotyku  2 godziny 
  

Realizacja 

Aplikacja 

Na betonie nowym, powyżej 21 dni lub starym (renowacja), wolnym od plastyfikatorów, smaru lub innych 
zanieczyszczeń, przygotowanie podłoża przez obróbkę mechaniczną lub chemiczną. 
Aplikacja wałkiem: 250 do 300g/m2 w zależności od stanu podłoża.  

W przypadku podłoża zamkniętego należy rozcieńczyć podkład za pomocą acetonu lub rozpuszczalnika 
MEK, w ilości od 5 do 7.5% całkowitej masy. 
Po nałożeniu, możliwość posypywania podkładu piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0.4/0.8 do 
momentu odrzucenia. 

Możliwość mieszania podkładu z suchym piaskiem w celu utowrzenia zaprawy epoksydowej służącej do 
wygładzenia i wypełnienia otworów, itp...(1kg żywicy + do 16kg piasku). 

  

 

Praktyczny 
czas 
stosowania 

Temperatura + 10°C + 20°C + 30°C 

Praktyczny czas stosowania ~ 40 minut ~ 30 minut ~10 minut 

Praktyczny czas stosowania maleje wraz ze wzrostem temperatury i/ lub ilości przygotowanego produktu. 

 
Czas 
ponownego 
krycia 

Do aplikacji produktu SOUPLETHANE na KEMIPOX 

Temperatura + 10°C + 20°C + 30°C 

Mini 24 godziny 12 godzin 8 godzin 

Maxi 4 dni 2 dni 1 dzień 
 

Dane te mają jedynie charakter orientacyjny, ponieważ czas utwardzania różni się w zależności od warunków schnięcia  
(w szczególności temperatura i wilgotność względna). 

Mycie narzędzi: Narzędzia czyści się acetonem lub rozpuszczalnikiem MEK natychmiast po użyciu.   

W stanie utwardzonym produkt można usunąć tylko mechanicznie. 
 

 
 
 

Temperatura nakładania 12-30°C 

Opakowania Zestawy (A+B) 

5kg 
1 wiadro składnik A : 4.3kg   
1 wiadro składnik B : 0.7 kg 

10kg 
1 wiadro składnik A : 8.6kg  
1 wiadro składnik B : 1.4 kg 
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