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FITXA TÈCNICA 
 

IMPRIMACIÓ EPOXI BASE AIGUA 
 

 
Descripció: 
Las resines EPOXI constitueixen excel·lents adhesius, que els fa ser molt útils com a imprimacions 
en el revestiment de terres i paviments.  
La IMPRIMACIÓ EPOXI, és un producte sense dissolvents, de baixa viscositat, que es presenta en 2 
components (resina i enduridor) pre-dosificats, i que en funció de la porositat i absorció del suport es 
pot diluir incorporant dissolvents, millorant la penetració del producte en el suport i aconseguint 
millorar encara més l’adherència.  
 
 
Aplicacions i instruccions d’ús: 
El producte es presenta en kits pre-dosificats de 5 i de 20 Kg.  
El rati de barreja de enduridor per resina es de 2’04 a 1. (67% enduridor + 33% resina). 
Cal abocar el contingut d’un envàs en l’altre, i remoure tots dos components fins la seva 
homogeneïtzació.  
Un cop efectuada la barreja, es desencadena la reacció, generant exotèrmia (augment de la 
temperatura), i es precís utilitzar el producte en un màxim de 20 minuts. Cal netejar també els 
utensilis lo abans possible utilitzant dissolvent.  
Si es considera oportú i de cara a millorar la penetració en el suport, es pot diluir el producte en la 
primera mà (o successives) afegint fins a un 50% de dissolvent en el moment de la barreja (2 a 4 
litres de dissolvent per 20 Kg. de producte).  
En suports molt absorbents, es pot aplicar el producte directament sense diluir.  
Aplicar aprox. 300 gr./m² de producte sobre el suport a tractar.  
No es recomana aplicar aquest producte sobre superfícies calentes (exposades al sol).  
Tems de vida útil de la barreja: màxim 30 minuts.  
No es recomana en cap cas procedir a treballar amb aquest producte en obres sense fer assajos 
previs d’adherència i pelat sobre el suport en qüestió.  
El temps d’assecat depèn molt de les condicions de temperatura y atmosfèriques. Normalment, s’ha 
de calcular aprox. 5 o 6 hores.  
 
 
Dades tècniques: 
Producte no tòxic / no inflamable.  
 
 
Precaucions: 
Els envasos porten les seves corresponents etiquetes de seguretat, on s’han d’observar les 
indicacions. Utilitzar equips de protecció personal.  
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