Nr kat.

Sopro EE 771

771 Szpachla epoksydowa
EpoxiMörtel

Pigmentowana, konfekcjonowana w odpowiednich proporcjach, dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy epoksydowej do wytwarzania cienkich warstw szpachli związanych z podłożem lub na warstwie rozdzielającej oraz warstw ze spadkiem o znacznie
zróżnicowanej grubości.
 zybkowiążąca
S
Nie zawiera rozpuszczalników
Wysoka odporność na ścieranie, ściskanie i zginanie
Odporna termicznie
Wysoka odporność na działanie czynników chemicznych i mechanicznych
■ Na ściany i podłogi
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz*
■
■
■
■
■

Zastosowanie

Do wytwarzania gładkich jastrychów z żywicy reaktywnej, o niewielkiej grubości. Do warstw szpachli związąnych z
podłożem oraz na warstwie rozdzielającej. Do wykonywania szpachli ze spadkiem, szczególnie przy dużym zróżnicowaniu grubości. Jako zaprawa do napraw nadaje się do szybkich prac na powierzchniach ścian i podłóg.
Przy obciążeniach wywołanych oddziaływaniem wód agresywnych, chemikaliów, kwasów, naturalnych tłuszczów,
dużą siłą nacisku i częstym zmywaniem.
Powierzchnie przemysłowe i usługowe, chłodnie, baseny kąpielowe.

Proporcje mieszania
Czas użycia

Składnik A : Składnik B = 97,9 : 2,1 części wagowych.
Materiał jest dostarczany w proporcjach odpowiednich do zmieszania.
Przy + 10 °C ok. 90 minut
Przy + 23 °C ok. 60 minut
Przy + 30 °C ok. 30 minut

Wstępne utwardzenie

Po ok. 6 godzinach

Możliwość chodzenia

Po ok. 12-24 godzinach

Możliwość dalszej
obróbki

Po ok. 12-24 godzinach

Możliwość układania
płytek
Pełne utwardzenie
Dane czasowe
Temperatura
stosowania
Zużycie

Po ok. 24 godzinach
Po ok. 7 dniach
Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23 °C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe temperatury
skracają, a niższe wydłużają czas przetwarzania.
Od +10 °C,
maks. wilgotność przy + 10 °C: 75%; przy+ 23 °C: 85%
Ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Składowanie

powyżej + 10 °C w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na przemarzanie, w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 18 miesięcy od daty produkcji; unikać bezpośredniego nasłonecznienia

Opakowania

Pojemnik 25 kg, pojemnik 10 kg

* Przed zastosowaniem w obszarach zewnętrznych prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego

www.sopro.pl
Systemy chemii budowlanej

Właściwości

Przygotowanie
podłoża

Sposób użycia

Wskazówki BHP

Szpachlę epoksydową Sopro EE 771 cechuje możliwość szybkiego obciążania mechanicznego. Posiada bardzo dobre właściwości i parametry robocze. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ściskanie i zginanie oraz wysoką odpornością
na ścieranie i warunki atmosferyczne. Odporność termiczna od - 30 °C do + 100 °C w warunkach suchych i do + 60 °C w
warunkach mokrych (bez równoczesnego obciążenia mechanicznego lub chemicznego). Możliwość obciążania termicznego
poprzez osadzenie asfaltu lanego, zgrzewanie taśm lub lanych na gorąco mas bitumicznych.
Uwaga: Szpachla Sopro EE 771 nie jest wodoszczelna. W przypadku ryzyka oddziaływania wilgoci zalecane jest wykonanie
skutecznego uszczelnienia (zgodnie z normą DIN 18195 lub wytycznymi Niemieckiego Związku Rzemiosł Budowlanych ZDB). Do wykonania doszczelnień antykapilarnych zalecamy użycie preparatu epoksydowego Sopro EPG 522 lub żywicy
lanej Sopro BH, zmieszanych w odpowiednich proporcjach z piaskiem kwarcowym Sopro
.

Cementowe podłoża muszą być suche, nośne, lekko szorstkie, pozbawione mleczka cementowego, kurzu, luźnych cząstek
oraz olejów, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń, obniżających przyczepność.
W razie potrzeby podłoże przygotować metodą obróbki strumieniowej, przy pomocy wody pod ciśnieniem ≥ 600 bar lub
metodą śrutowania. Temperatura podłoża powinna mieć wartość co najmniej +10 °C i być o co najmniej +3 °C wyższa od
temperatury punktu rosy. Wilgotność betonu na powierzchni powinna wynieść ≤ 4% wag. (określona metodą CM). Przeznaczone do nałożenia szpachli podłoże musi być chronione przed działaniem wilgoci z gruntu.

Składnik A i składnik B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich do zmieszania proporcjach (97,9 : 2,1 części wagowych).
Utwardzacz B w całości dodać do dokładnie wstrząśniętego, rozpulchnionego składnika żywicznego A. Temperatura obu
składników podczas mieszania powinna wynieść co najmniej + 15 °C.
Przy pomocy wolnoobrotowego, mechanicznego mieszadła (maks. 60 obr./min) przez maks. 5 minut składniki bardzo dokładnie wymieszać na jednorodną masę. Koniecznie zebrać materiał ze ścianek i dna naczynia, aby utwardzacz został równomiernie rozmieszany. Przy większych ilościach należy zastosować betoniarkę przeciwbieżną. Po wymieszaniu przesypać
szpachlę do czystego pojemnika i jeszcze raz starannie wymieszać.
Nie stosować z pojemnika, w którym materiał został dostarczony.
Przy wytwarzaniu jastrychu związanego z podłożem, najpierw podłoże należy pomalować Sopro EPG 522, jako środkiem
zwiększającym przyczepność, następnie metodą „świeżo na świeżo” tzn. na świeżą warstwę preparatu nanieść warstwę
szpachli epoksydowej Sopro EE 771, o grubości co najmniej 4 mm i zagęścić. Szpachlę epoksydową Sopro EE 771, w okresie
co najmniej 24 godzin po ułożeniu, należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem wilgoci np. przed deszczem, rosą.
Na zakończenie prac, na obrabianą powierzchnię nanieść epoksydowy lakier do betonu - wysokowytrzymały SoproDur®
HF-L 513 i obsypać piaskiem kwarcowym Sopro QS 511 w ilości min. 1,2 kg/m2 (w celu spełnienia kryteriów dla grupy oceny
odporności na poślizg R11).

Składnik A

Składnik B

Oznakowanie: Znak: Xi - preparat drażniący

Oznakowanie: Znak: C - preparat żrący

Składniki niebezpieczne: żywica epoksydowa,
2,3-epoksypropyloneodekanoan,
1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan

Składniki niebezpieczne: izoforonodiamina, alkohol benzynowy

Zwroty zagrożenia:
R 43	może powodować uczulenie w kontakcie ze
skórą
R 52/53	działa szkodliwie na organizmy wodne; może
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Zwroty bezpieczeństwa:
S 1/2	przechowywać pod zamknięciem i chronić
przed dziećmi
S 24
unikać zanieczyszczenia skóry
S 26	zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza
S 28	zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
S 37
nosić odpowiednie rękawice ochronne
S 51	stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S 61	unikać zrzutów do środowiska. Postępować
zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki
Inne napisy: Zawiera składniki epoksydowe, Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

Zwroty zagrożenia:
produkt łatwopalny
R 10
R 21/22
działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu
R 34
powoduje oparzenia
R 43
może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R 52/53	działa szkodliwie na organizmy wodne; może
powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym
Zwroty bezpieczeństwa:
S 1/2	przechowywać pod zamknięciem i chronić przed
dziećmi
S 16	nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie
palić tytoniu
S 26	zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 28	zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć
dużą ilością wody
S 36/37/39	nosić odpowiednią odzież roboczą, odpowiednie
rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
S 45	w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz,
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to
możliwe pokaż etykietę
S 61	unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki
Inne napisy: B
 rak

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc
do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania . Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do
jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego Działu Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl
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