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1. Профил на продукта 

StenAst® 2EP-AS е двукомпонентен, проводим 
грунд на база епоксидна основа. Може да се 
нанася под епоксидни подови покрития и бои. 
Той е проектиран да създава непрекъснат и 
проводим слой между аксесоарите за 
заземяване и покритието под проводими или 
антистатични покрития. Това предотвратява 
появата на недостатъци като пукнатини, и 
други подобни, които могат да се появят в 
горното покритие, което води до изолирани 
участъци в покритието. Не се влияе от влага, 
горива, масла, неорганични киселини и 
разредени основи. 

StenAst® 2EP-AS се доставя в опаковка 
комплект от 15 кг.  

2. Употреба 
StenAst® 2EP-AS се използва заедно със 
StenCoat® 2EP-CC, за да се създаде подово 
покритие, което не позволява натрупването на 
статично електричество при заводски и 
индустриални подове, резервоари за гориво, 
области, където се обработват, зареждат или 
съхраняват запалими газове, производство, 
складиране на експлозиви, производство, 
транспортиране и съхранение на чувствителни 
електронни материали. Може да се използва в 
хоризонтални, наклонени, вертикални и 
таванни приложения, благодарение на 
неговата лека, непропусклива структура.  

StenAst® 2EP-AS се използва се и като грунд и 
боя на метални повърхности. Особено по 
време на операции по боядисване, при които 
има запалими и експлозивни газове като 
вътрешни резервоари за гориво, както и при 
боядисването на съоръжения където 
освобождаването на електрически заряд  може 
да е заплаха. Използвайки проводящ грунд за 
боя, се гарантира, че зарядите се отвеждат 
веднага щом достигнат повърхността. 

3. Подготовка на основата  
Бетонни повърхности: Повърхностите трябва 
да бъдат без насипни материали, масла, грес, 
бои и трябва да са сухи. Температурата на 
повърхността не трябва да надвишава 40°C. 

При приложения, където е заземено статично 
електричество и като грунд върху метални 
повърхности, се използва самият материал.  

 

Двукомпонентен 

епоксиден грунд и 

антистатична боя 
 

Акценти 

StenAst® 2EP 

    Епоксиден двукомпонентен. 

  Лесно приложим.  

    Може да се нанася под епоксидни подова 

настилки и бои.  

 Той формира непрекъснат слой между 

заземяващото приспособление и 

проводящото или антистатичното 

покритие.  

 Може да се използва, когато може да 

възникне натрупване на статично 

електричество.  

 Може да се използва като боя или грунд.  

 На места, съдържащи запалими взривни 

вещества, като резервоари за гориво, той 

е важен за безопасността на работното 

място.  

 

 
StenAst® S се ползува при бетон, гипс и др. в 
безшевни наземни системи, където се 
разпределя статично електричество.  
StenAst® 3EP се използва в приложения и се 
прилага, като например върху порести 
покрития. Трябва да се спазва периодът, 
указан в инструкциите за употреба на 
използвания грунд. 
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4. Приложение 
Би било много полезно да се държат 

материалите при 20-30°C за един ден преди 

деня на полагане. StenAst® 2EP-AS не трябва 

да се прилага при температури под 10°C, а 

температурата не трябва да пада по ниско от 

10°C в продължение на 24 часа след 

нанасянето. Приложението трябва да се 

извършва от майсторите под ръководството на 

специалистите, а практикуващите трябва да 

използват всички видове защитни материали 

като очила, маски, ръкавици и работното 

място. 

StenAst® 2EP-AS се подготвя да бъде приложен 
след смесването на двата компонента заедно. 
Компонентите са опаковани по такъв начин, че 
когато кутиите се смесват помежду си, те се 
смесват в правилната пропорция. Когато не се 
използва пълна опаковка, опаковката трябва да 
се претегли тегловно и да се придържате към 
съотношението на смесване, посочено на 
опаковката. Първият компонент А се 
хомогенизира (бърка) в продължение на 2 -3 
минути. Компонент В се излива в контейнера, 
съдържащ компонент А, и двата компонента се 
смесват в продължение на 3-4 минути при 300-
500 об / мин. Не трябва да има неразбъркан 
материал, оставен върху стените на контейнера 
или по дъното. След това сместа се прехвърля 
в контейнера за приложение и се нанася 
непрекъснато по пода с помощта на четка или 
валяк. Смесеният материал трябва да се 
използва в рамките на срока на годност, а 
разреденият твърде много материал не трябва 
да се използва. Да не се съхранява материала 
в неговата опаковка след смесване. Това 
значително скъсява живота на сместа. 

StenAst® 2EP-AS се прилага с помощта на 
назъбена маламашка или валяк, в един или 
два слоя, в зависимост от порьозността и 
текстурата на повърхността за прилагане, като 
разхода е 150-300 г/м² за слой. За проводими 
и антистатични подови покрития се 
препоръчва след полагането на първия слой 
материал да се монтира медната арматура, а 
вторият слой трябва да се положи върху така 
положената система за заземяване след 2 до 8 
часа. Измерването на устойчивостта на 

почвата и повърхностното съпротивление 
трябва да се направи най-малко 7 дни след 
инсталирането. 

Ако прилагането на грунд, ще се проведе в два 
слоя, вторият слой трябва да се прилага 
докато на първия слой не е напълно изсъхнал, 
но все още е лепкав. В случай, че вторият слой 
се нанася твърде късно, това ще се отрази 
негативно върху сцеплението.  

5. Инструменти за полагане 

Мастар / Маламашка: Използуват се назъбени, 
стоманени, тип за замазка.  

Четка и валяк: Мечета и четките, които ще се 
използват трябва да бъдат с професионално 
качество. Четките трябва да бъдат направени 
от естествен косъм, средно гъсти.  

6. Почистване 
Инструментите за смесване и прилагане, 

трябва да се почистват с правилният 

разтворител след като са били използвани.  За 

тази цел може да се използва и разредител 

StenSolver ЕР.  

 

7. Безопасност 

Апликаторите и надзорни органи трябва да 
прочетат Информационния лист за 
безопасност (MSDS) внимателно и да спазват 
съображенията написани в него. Празните 
опаковки трябва да са обработени в 
съответствие с приложимите разпоредби и 
закони. 

8. Съхранение 
Температура на съхранение трябва да бъде 
между 5°C и 30°C. Опаковките не трябва да се 
излагат на пряка слънчева светлина. 
Съхранявани неотворени при тези условия, 
срокът им на годност е 12 месеца. Опаковките, 
които ще се използват, трябва да се 
съхраняват при 20-30°С в продължение на 
няколко дни преди прилагането. 
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9. Фирмена отговорност  
Информацията, съдържаща се в този документ 
се основава на обектов опит и лабораторни 
тестове, извършени от Stenkim® и 
предназначени да  дадат обща информация. 

Отговорност на купувача е да осигури 

правилното прилагане на продуктите и тяхното 

използване. Всички Stenkim® продукти са 

налични в определено качество и условия. 

Технически характеристики 

Фирмата не носи никаква отговорност, освен 
ако условията на транспортиране, 
съхраняване, както и условия за прилагане и 
използване от клиента се наблюдават от 
представител на Stenkim®.   

Stenkim® си запазва правото да актуализира 
цялата информация, съдържаща се в този 
документ, без предизвестие. 

 

Свойство Резултат 

Полимерна база Епоксидна 

Компонентно съотношение, тегловно (A:B)  

Сухо вещество %  100 

Плътност 1,15±0,05 г/см3 

Приложима дебелина, за всеки слой 150-250 микрона 

Цвят Сив 

Живот на микса (Pot Life ) @200C 30 минути 

Време след което не лепне (Tack Free) @20ºC 2 часа 

Специфичнo eлектрическо съпротивление 
1,15 MOhm  
ASTM F-150 (200 микрона, повърхност) 

Специфична електрическа устойчивост 
5-20 kOhm.cm 
ASTM D-257 

Адхезионна сила 
750 psi 
ASTM-D 4541 (неръждаема стомана) 

Време за пълно изсъхване 2 дни 

Stenkim® си запазва правото да прави промени на стойностите в тази таблица по всяко време. 


