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1. Профил на продукта 

StenAst® 2EP MT е епоксиден грунд на водна 
основа, доставя се на два полимерни 
компонента. Той може да се използва върху 
мокри или влажни бетонни повърхности. Има 
отлична паробариера, адхезия и еластичност. 
Поради толерантността му към структурната 
влага, StenAst® 2EP MT е отличен грунд, и 
повърхностен втвърдител.  
StenAst® 2EP MT прониква дълбоко в бетона и 
инхибира дифузионните води в най-горния 
слой и предотвратява проникване на влага към 
покритието. 
StenAst® 2EP MT се доставя в опаковка 
комплект от 15kg.  
 

2. Употреба  
StenAst® 2EP MT, е двукомпонентен епоксиден 
грунд, на водна основа, и е подготовка за 
завършващи покрития и повърхностни 
материали като StenFloor®, StenCoat®,  
StenSeal®,  StenSport®, StenCare®

 , които се 
прилагат изключително върху бетон, стомана, 
дърво, епоксидни и полиуретанови 
повърхности. Може да се използва като 
праймер толерантен към влага в 
повърхностите, където материали за 
повърхностно покритие като StenFloor® или 
StenSport® , които ще бъдат приложени върху 
открити и сутеренни бетонни подове. 
Предпочита се по неравни, абсорбиращи и 
напукани повърхности благодарение на 
високите си импрегнационни свойства. Той 
прониква дълбоко в пукнатините и порите на 
тези повърхности и прави пода готов за горното 
покритие. Също така се използва 
самостоятелно в места с пукнатини, за да се 
предпази бетона от щети причинени от 
замръзване/размразване.  

3. Подготовка на основата 
Не трябва да има нестабилни частици, масло, 
грес или боя върху повърхността. Механично 
изтъркване може да се използва за почистване 
на повърхността от замърсявания. Влажността 
на бетоновата настилка трябва да бъде 
измерена 
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Ако измерената влажност е по-голяма от 
0,75кг/24часа/100м2 (ASTM F-1869/98) или 
относителната влажност измерена чрез 
влагомер е по-висока от 75% , StenAst® 2EP MT 
трябва да се приложи в два слоя.   
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Забележка: Подробна информация за 
подготовка на повърхностите е предвидена в 
следните документи:  "Обработка на 
повърхността: уплътняване на фуги по 
повърхности" и "Обработка на повърхността: 
подови повърхности, подготовка за покритие". 

4. Приложение 
Би било много полезно да се държат 
материалите при 20 - 30°C за един ден преди 
деня на полагане. StenAst® 2EP MT не трябва 
да се прилага при температури под 10°C. 
Първият компонент А се хомогенизира(бърка) 
в продължение на 2 -3 минути. Компонент В се 
излива във въртележката, която се получава в 
контейнера на компонент А. След смесването 
на по-ниска скорост в продължение на 2-3 
минути или повече, 2 - 2,5 кг вода (20% от 
обема) вода се прибавя към сместа и се 
смесва за още 2 минути при по-висока скорост. 
Не трябва да има неразбъркан материал, 
оставен върху стените на контейнера или по 
дъното. Важно: Ръчна смесване на 
компонентите не е достатъчно. Материалът 
може (частично) да не втвърдява поради 
недостатъчното смесване.  

 5. Инструменти за полагане 
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 разредителя 
StenSolver CL. 

7. Безопасност 

Апликаторите и надзорни органи трябва да 
четат 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. 
 

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

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

 
 

 

Свойство Meтод Резултат 

Полимерна база   Епоксид на водна основа 

Сухо вещество % (A+B)   80 

Плътност   1,05± 0,05 г/см3 

Приложима дебелина, за всеки 
слой 

  200 – 400 microns 

Живот на микса (Pot Life ) @ 23 0C 75 мин. 

Време след което не лепне (Tack 
Free) 

@ 23 0C 4 – 8 часа 

Време на втвърдяване до 
проходимост (възможност за 
трафик) 

@ 23 0C 8 - 10 часа 

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


