
RUST-OLEUM  KARTA TECHNICZNA 
C  O  A  T  I  N  G  S   
                               EPOXYSHIELD- NAPRAWA BETONU     
  
OPIS Masa naprawcza do betonu na bazie cementu i żywicy.  Przeznaczona jest 

do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego.  Charakteryzuje się dużą 
wytrzymałością mechaniczną i odpornością na kurczenie się. 
 

  
ZALECANE 
ZASTOSOWANIE 

Do wyrównywania i uzupełniania pęknięć, dziur i innych zniszczeń betonu i 
cementowych wykończeń 

  
  
DANE TECHNICZNE Kolor: szary 
 Gęstość: 1,6g/cm3 
 Zalecana grubość 

warstwy: 
2cm  na sucho, 2cm na mokro 

   
  
 Czas schnięcia w temp. 20oC/50% RH 
 Dla ponownego 

malowania: 
48 godzin 

 Pełna twardość: 1 miesiąc 
 Zawartość LZO:  0g/l                     
   
   
WYDAJNOŚĆ Teoretyczna: 0,4m2/kg przy grubości powłoki 2cm 
  
  
PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

Goły beton należy wyczyści szczotką drucianą lub wypiaskować. 
Powierzchnia musi być zwarta, wolna od luźnych części betonu, kurzu, 
oleju, tłuszczu. Porowate powierzchnie należy zwilżyć wodą. Części 
metalowe należy pokryć podkładem antykorozyjnym. 

SPOSÓB  
PRZYGOTOWANIA Należy wymieszać w proporcji 5:1. (Na 10kg suchej zaprawy  należy dolać 

2 litry wody) Napełnij pojemnik wodą, dodaj suchą zaprawę i mieszaj do 
uzyskania jednolitej masy. Produkt należy aplikować za pomocą kielni lub 
szpachelki, maksymalna grubość warstwy 2cm. Po 48 godzinach  
naprawiany obszar można wyczyścić papierem ściernym dla uzyskania 
gładkiej powierzchni. Narzędzia należy czyścić wodą. 

  
   

 
  
UWAGI Uwagi 

 Minimalna temperatura aplikacji: 5°C. 

  Zaprawę można przemalować za pomocą farb epoksydowych lub 

akrylowych.  

 W przypadku, gdy warstwa musi być grubsza niż 2 cm zaprawa 

może być wymieszana z piaskiem kwarcowym w proporcji: 1:0,3. 

(zaprawa do piasku) 

  
WARUNKI 
BEZPIECZEŃSTWA 

Zapoznać się z informacjami na puszce i w ulotce.  

  
WARUNKI Zamknięte pojemniki można przechowywać 1 rok od daty produkcji w 



PRZECHOWYWANIA 
 
 

suchych , dobrze wietrzonych pomieszczeniach , bez dostępu promieni 
słonecznych w temperaturach 
od +5oC do +35oC. 

  
 Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ 

warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie 
może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności  lub obciążeń finansowych, 
które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tych produktów. 
Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. 

 
 


