TECHNINIAI DUOMENYS

EPOFOODY AB
Dvikomponentė epoksidinė apsauginė danga be tirpiklių maisto
pramonei
EPOFOODY AB – danga epoksidinės dervos pagrindu be tirpiklių. Skirta dengti
rezervuarus, cisternas maisto produktų laikymui arba patalpų sienas maisto
pramonėje. Didelis kiekis epoksidinių rišiklių suteikia ypatingą atsparumą šarminiams
tirpalams, druskoms, aliejams, riebalams ir atskiestoms rūgštims.

Privalumai




Be tirpiklių.
Tinka dengti paviršius, kurie kontaktuos su maistu.
Atspari agresyvioms cheminėms medžiagoms.

Panaudojimas
EPOFOODY AB galima naudoti betoniniuose rezervuaruose, kuriuose laikomas
geriamas vanduo, vynas, sultys ir maisto produktai. EPOFOODY AB dažniausiai naudojama patalpose, kur
gaminami maisto produktai, vyno gamyboje, skerdyklose, patalpose skirtose konservavimui, iš esmės visose
patalpose, kuriose reikia taikyti higieninius standartus ir paviršiai turi būti lengvai valomi. EPOFOODY AB yra
visiškai ne toksiška ir nesuteikia jokio kvapo, skonio ar spalvos geriamam vandeniui.

Paviršiaus paruošimas
Visi nešvarumai bei sukibimą silpninančios medžiagos turi būti pašalintos. Visi tepalų ar riebalų likučiai turi būti
pašalinti naudojant cheminius valiklius, šlifuojant arba smėliuojant paviršius.
Visos skylės, ertmės ar įtrūkimai turi būti suremontuoti Resisto Unifix mišiniu. Paruoštą paviršių pirmiausia reikia
nugruntuoti vienu sluoksniu EPOSTOP ABC, išeiga 300-400 g/m2. Jei dengiamas požeminis rezervuaras be
tinkamos išorinės hidroizoliacijos, pirmiausia reikia jį hidroizoliuoti iš vidaus nutepant dviem sluoksniais Osmoseal
mišinio ir tada vienu sluoksniu EPOSTOP ABC. Jei EPOFOODY AB tepamas ant betoninių grindų, jos turi būti
įrengtos su tinkamu garų barjeru.

Mišinio paruošimas ir dengimas
Sušildykite kibirą šiltame vandenyje, kad produktas būtų skystesnis ir su juo būtų lengviau dirbti. Atidžiai maišykite
komponetą A su komponentu B kol gausite homogeninį mišinį. Kai nugruntuotas paviršius sausas palietus, bet ne
vėliau kaip po 24 valandų po gruntavimo, tepkite EPOFOODY AB dviem sluoksniais, suformuojant 250-300
mikronų storio dangą per vieną sluoksnį. Dengite teptuku arba voleliu. Žemiausia darbinė temperatūra yra + 10°C.
Nenaudokite ant paviršių ant kurių bus važinėjama transporto priemonėmis.

Išeiga
2

Produkto išeiga vienam sluoksniui 300-350 g/m .

Atsargumo priemonės
Įrankius valomi tirpikliais. Naudoti apsaugines pirštines, drabužius ir akinius. Kontakte su oda, valyti ją drėgnomis
servetėlemis ir nuplauti su muilu. Naudoti tik gerai ventiliuojamose patalopose. Venkite įkvėpti garų.

Saugumo reikalavimai
Kenksmingas kontakte su oda, įkvėpus arba prarijus. Gali nudeginti. Dirgina akis ir odą. Gali sukelti alergiją. Patekus į
akis plauti vandeniu ir kreiptis į medikus. Produktui patekus ant odos plauti su specialiais produktais, tokiais kaip
Kerocleanse 22. Naudokite apsaugines priemones akims ir veidui.

Pakuotė ir sandėliavimas
Komponentas A – 3,30 kg skardinė, komponentas B – 1 kg skardinė. Sandėliuokite produktą sausoje, vėsioje
patalpoje, nuo tiesioginės saulės šviesos apsaugotoje vietoje, originalioje sandarioje pakuotėje 12 mėnesių nuo
pagaminimo datos. Saugokite produktą nuo saulės spindulių ir šilumos šaltinių.
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Techniniai duomenys
Komponentas A
Išvaizda
tirštas skystis
Spalva
balta
Komponentas A
Išvaizda
skystis
Spalva
skaidri
EPOFOODY AB (Maišymo santykis Komponentas A:Komponentas B=7,5:2,5)
Išvaizda
tirštas skystis
Spalva
balta
Santykinis svoris
1,2 kg/l
Kietųjų dalelių
100 %
Džiuvimo laikas (RH 65%, +20°C)
6 val.
 nelimpa dulkės
14 val.
 sausa palietus
7 d.
 visiškai išdžiūvusi
Sunaudojimo laikas prie 20°C
apie 4 valandos
Saugojimas originalioje pakuotėje
12 mėnesių
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