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PPPRRRIIIMMMEEERRR      EEEPPPOOOXXXYYY   

GRUNT EPOSYDOWY 
 

OPIS WYROBU 
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa bez wypełniacza 
wchodząca w skład systemu posadzek dekoracyjnych SLID 
ART.  

ZASTOSOWANIE 
PRIMER EPOXY służy do wykonywania warstwy gruntującej pod 
posadzkę SLID ART na podłożach anhydrytowych i 
cementowych z ogrzewaniem podłogowym.  

WŁAŚCIWOŚCI 
▪ Dwuskładnikowy 
▪ Wiąże bezskurczowo 
▪ Doskonała przyczepność do podłoża 
▪ Wysoka wytrzymałość mechaniczna 
▪ Zapewnia doskonałe uszczelnienie podłoża 

PODŁOŻE 
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 
N/mm2 (test pull-off). Jastrychy cementowe i anhydrytowe, 
zarówno pływające jak i związane z podłożem, muszą mieć min. 
28 dni. Podłoża betonowe muszą mieć min. 6 miesięcy. 
Nierówności podłoża muszą wynosić max. 2mm na łacie 2m. W 
przypadku większych nierówności lub podłoża o dużej 
szorstkości, podłoże należy przeszlifować lub wykonać 
samopoziomujący podkład podłogowy. 
Podłoże musi być suche. Pomiar wilgotności należy wykonywać 
jak najbliżej terminu wykonania posadzki SLID ART. 
Rekomendowaną metodą pomiaru jest metoda karbidowa (CM) 
 

Podłoże Wilgotność 

Beton < 4,5% 

Jastrychy cementowe < 4,5% 

Jastrychy anhydrytowe < 0,5% 

 
Powierzchnia musi być czysta i wolna od kurzu, tłuszczu itp. 
substancji mogących obniżać przyczepność PRIMER EPOXY do 
podłoża. 
Grunt PRIMER EPOXY należy układać na podłożu bez spękań. 
W celu uwidocznienia wszystkich pęknięć, powierzchnię należy 
zwilżyć wodą. Na suchej powierzchni część pęknięć może być 
niewidoczna. Pęknięcia włosowate, o szerokości mniejszej niż 
0,3 mm nie wymagają specjalnej naprawy i wystarczy 
zabezpieczenie ich przez warstwę gruntującą z preparatu 
PRIMER EPOXY. W przypadku pęknięć o szerokości 0,3-1 mm, 
pęknięcia należy zszyć. 
 
 
 
 

 
W przypadku ogrzewania podłogowego, przed rozpoczęciem 
układania, podłoże należy wygrzać zgodnie z wytycznymi 
dostawcy ogrzewania oraz jastrychu podłogowego. 

WARUNKI WYKONANIA 
Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i 
podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 3 dni 
powinna wynosić +8°C - +30°C. Wykonaną powierzchnię 
należy chronić przed oddziaływaniem wysokich temperatur, 
przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia 
wysokiej jakości, wszystkie prace należy prowadzić 
odpowiednimi, czystymi narzędziami w otoczeniu 
zabezpieczonym przed kurzem, pyłem itp. zanieczyszczeniami. 

MIESZANIE 
Preparat dostarczany jest w dwóch opakowaniach A i B. 
Zawartość opakowań dokładnie wymieszać. Następnie oba 
komponenty dokładnie wymieszać ze sobą mieszadłem 
wolnoobrotowym przez min. 3 min aż do uzyskania jednorodnej 
mieszaniny. Należy zawsze mieszać ze sobą całe opakowania 

komponentów A i B. 
Czas zużycia 100 gram żywicy w temp. +20°C wynosi 30 min ± 
5 min. W przypadku stosowania zestawu żywicy o masie 3,5 kg 
czas zużycia wymieszanego materiału wynosi 10 min. W tym 
przypadku konieczne jest bardzo szybkie prowadzenie prac. 
Uwaga. Nie dodawać świeżo wymieszanej żywicy do 
pozostałości wcześniej przygotowanej mieszaniny. 

WYKONANIE 
Preparat gruntujący PRIMER EPOXY nanosić na podłoże 
wałkiem o krótkim włosiu i gdy jest jeszcze mokry przesypać z 
nadmiarem suchym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,5 
mm. Przesypanie piaskiem należy wykonać max 10-15 min. od 
ułożenia żywicy epoksydowej. Pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia (2-3 godz. w temp. 20 C i więcej, 4-5 godz. w 
temp. 15 C, 8-10 godz. w temp. 10 C). Następnie usunąć 
nadmiar niezwiązanego piasku szczotką i całość dokładnie 
odkurzyć. Upewnić się, że na powierzchni nie ma luźnych ziaren 
piasku. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 
Bezpośrednio po użyciu sprzęt i narzędzia należy czyścić 
acetonem. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
Produkt jako żywica epoksydowa sklasyfikowany jest jako 
materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje 
karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego. 
Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów, masek i 
rękawic ochronnych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
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 CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ● ul. Krakowiaków 46 ● 02-255 Warszawa 

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 0 801 238 669 ● (25) 786 05 83 

beton@e-cemex.pl ● www.BetonNaDom.pl 

INFORMACJE DODATKOWE 
Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów stosowanych 
zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze  
i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane 
doświadczenie firmy CEMEX. Użytkownik zobowiązany jest  
do stosowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem  
i zaleceniami firmy CEMEX. Wszystkie podane dane techniczne 
bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki 
pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, 
umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które 
firma CEMEX nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych 
pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz 
z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą 
ważność. 

OPAKOWANIA 

Komponent A (żywica) 0,35 kg + 
Komponent B (utwardzacz) 0,14 kg 

0,49 kg 

Komponent A (żywica) 2,5 kg + 
Komponent B (utwardzacz) 1,0 kg 

3,5 kg 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Przechowywać i przewozić w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C. 
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty 

podanej na opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, deszczu i mrozu. 
 
 
 
 
 
 

DANE TECHNICZNE 

 

Kolor po wymieszaniu fioletowy 

Proporcje mieszania mieszać całe opakowania 

Gęstość ok. 1,1 g/cm3 

Zużycie 0,15 - 0,25 kg/m2 

Czas zużycia po 
wymieszaniu 

30 min ± 5 min  

dla 100 g żywicy w temp. +20°C.  

10 min  

dla zestawu żywicy o masie 3,5 kg  

Ilość warstw 1 

Czas schnięcia* 2-10 godzin 

Temperatura stosowania 

od +8°C do +30°C 
Temperatura podłoża min. 3°C 
powyżej temperatury punktu 
rosy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


