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Z WODĄ PITNĄ  
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1. OPIS  

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, gruba warstwa epoksydowa, wysoce odporna na 
korozję i agresję chłodnych roztworów chemicznych. Specjalnie zaprojektowana i szeroko 
stosowana jako wykładzina wewnętrzna ścianek rurociągów oraz wszelkiego rodzaju zbiorników i 
instalacji wody pitnej, posiadająca atesty UE, a także polski ATEST PZH. 

 
2. ZAKRES STOSOWANIA  

Materiał charakteryzujesię doskonałymi właściwościami aplikacyjnymi, skuteczną odpornością na 
korozję i chemoodpornością.  
Zaprojektowany jako jednowarstwowa powłoka także do aplikacji pistoletami „air-less”, posiada 
międzynarodowe atesty na permanentny kontakt z woda pitną.  
Podczas aplikacji wymagane jest przestrzeganie podstawowych zasad producenta. 

 
3. WARUNKI ZAMÓWIENIA  

Zamówienia należy kierować do naszego BIURA (adres j.w.). 
Kolory materiału: jasnoszary, wiśniowy, ciemnoszary, kremowy, biały. 
Opakowania: po 18 l – 1 opak. Aktywatora + 2 opak. Bazy 

 
4. STOSUNEK MIESZANIA  

Baza do utwardzacza  2 : 1, objętościowo i 2:1, wagowo..  
Technika mieszania: materiał bazowy musi być stale mieszany, kontynuując mieszanie należy 
stopniowo dodać zawartość pojemnika z utwardzaczem, aż mieszanina osiągnie stan 
jednorodny. Mieszać tylko taką porcję jaką się wymaluje w czasie 30 min.  
Przy zastosowaniu techniki aplikacji pistoletem zaleca się wcześniej podgrzać oba pojemniki do 

temperatury rzędu 35 
o
C, aby ułatwić połączenie molekularne obu składników. 

 
5. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI  

Powierzchnie stalowe dokładnie opiaskować, co najmniej do standardu S a 2.5 wg PN – ISO 
8501-1, następnie dokładnie oczyścić (odmuchać sprężonym powietrzem i odtłuścić). 
Powierzchnie, które nie mogą być opiaskowane, należy oczyścić strumieniowo, ciśnieniową 
lancą wodną lub mechanicznie do standardu SA 2- SA 3wg PN – ISO 8501-1. Powierzchnie 
betonowe (i inne) –uzupełnić ubytki i lekko przepiaskować. 

 
6. NAKŁADANIE  

Materiał może być nakładany pędzlem, rolką lub natryskowo (pistolet „air less”). Podczas 
nakładania pędzlem, należy zwracać uwagę na właściwą grubość nakładanej warstwy, stosować 
regularnie pomiar „na mokro”. 

Nigdy nie nakładać przy temperaturze otoczenia poniżej 7
o
C, ani wtedy, gdy 

wilgotność otaczającego powietrza jest wyższa niż 90%. 

http://www.iduna.com.pl/


7. DANE APLIKACYJNE 
 czas użycia 30 min. 

 stan półsuchy (tzw. „suchy dotyk”) 4 godz. 

 minimalny czas do nałożenia drugiej warstwy 6 godz. 

 pełne utwardzenie chemiczne 7 dni 

 grubość nałożonej warstwy 250 μm w stanie mokrym 
  250 μm w stanie suchym 

 wydajność4 m
2

/l, przy jednej warstwie grubości 250 μm, w stanie suchym 2 m
2

/l, przy 

jednej warstwie grubości 500 μm, w stanie suchym





8. ZALECENIA SPECJALNE 


 właściwie nie są konieczne; materiał może być bezpiecznie stosowany pod warunkiem

 przestrzegania normalnych, zwykłych zasad bezpieczeństwa pracy,

   podczas nakładania należy zapewnić dostateczną wentylację,

   unikać bezpośredniego (niepotrzebnego) kontaktu ze skórą,

   narzędzia i sprzęt, a także ręce należy myć materiałem UNIREP SA 65,


 czas przechowywania, w zamkniętych opakowaniach, 5 lat w temp. od 5
o
C do 32

o
C.



9. ATESTY 


  ATEST PZH – Warszawa – HK/W/0887/01/2013

  Wielka Brytania Regulation 31 (4)a, WRAS

  Francja ANFOR XP P 41-256

  Hiszpania OTEC

  Włochy ARPAL

  USA ANSI/NSF 61

  Australia AS/NZS 4020



CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMAŁOŚCIOWA 



















 odporność na ścieranie udarność

wytrzymałość na odrywanie


odporność na przenikanie pary wodnej


twardość

odporność na korozję w oparach solnych 

odrywanie katodowe


odporność na wilgoć


 rysoodporność





40mgm weight loss per 1000 cycles-1kg 
load-CS17 Wheel (ASTM D4060) 


0.26 kg.m (ASTM D2794) 


12 Mpa (1760psi)  – Grit blasted steel (ASTM 
D4541) 

3.75 x 10
-6

 perm.cm (ASTM D1653) 

5H (ASTM G8) 


5,000 hours exposure (ASTM B117) 


Pass < 6mm (ASTM G8) 


5,000 hours exposure (BS 3900 Part F2) 


2.5 kg (5.5 lbs) load (BS3900 Part E2) 










 














10. 




