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1. Профил на продукта 

StenAst® 2EP е двукомпонентен епоксиден 
грунд, без  разредители, за всички Stenkim® 
завършващи подови покрития, повърхностни 
материали и уплътнители за фуги. 

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

2. Употреба 
StenAst® 2EP , е двукомпонентен епоксиден 
грунд, без  разредители, и е подготовка за 
завършващи покрития,  замазки и уплътнители 
като StenFloor®, StenCoat®, StenSeal®, 
StenSport®, StenCare®, които се прилагат 
изключително върху бетон, асфалт, стомана, 
дърво, епоксидни и полиуретанови 
повърхности. Той е най-подходящ праймер, 
който да се използва като бариера за влага по 
повърхности като асфалт, бетон и др., където 
ще бъдат полагани външни полиуретанови 
подови повърхностни покрития и покривни 
материали, като например StenFloor® или 
StenSport®. Той подобрява сцеплението на 
полимер-модифицирани циментови материали 
със стари бетони, прилагани за ремонтни или 
покриващи цели. Освен това може да се 
използва при попълване на микропукнатини, 
по повърхността на бетона и като 
повърхностен втвърдител и инхибитор на прах 
при бетонови настилки.  

3. Подготовка на основата  
Бетонни повърхности: Повърхностите трябва 
да бъдат без насипни материали, масла, грес, 
бои и бетона трябва да бъде сух. Този въпрос 
е много важен, ако ще се прилага 
полиуретанов материал върху грундираната 
повърхност. Относителната влажност на 
въздуха, измерена чрез влагомер трябва да 
бъде по-малка от 75%; абсолютната влажност 
трябва да е по-малко от 3%. Повърхностна 
влага не е проблем на места, където праймера 
ще бъде използван, за да осигури сцепление 
на стар бетон и нов бетон. 

Замърсителите останали на повърхността 
трябва да бъдат отстранени чрез 
пясъкоструене или механична абразия. 
Замърсявания проникнали в бетона трябва  
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    Епоксиден двукомпонентен. 

 Не съдържа VOC.  
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върху повърхността на бетона и образува 

непромокаем слой.  

 Може да се използва като повърхностен 

втвърдител и инхибитор на прах при 

бетонови настилки.  

 Полага се чрез четка и валяк.  

 

 
 
бъдат почистени с химикали, които могат да 
разтварят замърсителите и трябва да бъдат 
почиства с препарат и вода. В случаите, когато 
има подозрение, че замърсяването не 
отстранено, се препоръчва се да се проведе 
тест за адхезия преди нанасяне. 
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Стоманени повърхности:  
Стоманени повърхности трябва да бъдат 
обработен с пясъкоструйна машина и трябва да 
бъдат почистени от всички видове 
замърсявания, петна, ръжда и остатъци от 
предишни покрития. Обработените с 
пясъкоструйна машина повърхности трябва да 
се грундират възможно най-скоро.  
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 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 при ниска скорост. Ползува 

се смесител с ниска скорост. 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.  

Ако се изисква,  противо-хлъзгащо покритие то 
може да се направи чрез разхвърляне на сух 
агрегат(кварцов пясък) със средни или едри 
по големина частици  върху грунда, докато той 
все още е мокър. Той може да се използва при 
ремонт на широки пукнатини в зоната на 
приложение чрез смесване с кварцов пясък. 
Важно: Ръчна смесване на компонентите не е 
достатъчно. Материалът може (частично) да 
не втвърдява поради недостатъчното 
смесване. Важно: Да не се съхранява 
материала в неговата опаковка след смесване. 
Това значително скъсява живота на сместа. 

200 до 300 микрона покритие се прилага на 
всеки слой. При такава дебелина, разхода ще 
е приблизително 0,20-0,35 кг/м² за слой. 

StenAst® 2EP се прилага с помощта на четка 
или валяк, в един или два слоя, в зависимост 
от порьозността и текстурата на повърхността 
на прилагане.  

Живота на сместа StenAst® 2EP и времената, 
необходими за прилагане на следващия слой, 
са както е посочено в таблицата. Тук е важна 
температурата на основата. Трябва да се 
отчита, че тя може да бъде по-висока от 
температурата на околната среда през лятото, 
но по-ниска, от нея през зимата. По време на 
прилагането температурата на основата трябва 
да бъде по-висока от 10ºC.  

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

6. Cleaning 
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. 
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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. 

Технически характеристики 

 
 
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. 

 

Свойство Резултат 

Полимерна база Епоксидна 

Компонентно съотношение, тегловно (A:B) 100:46 

Сухо вещество %  100 

Плътност 1,05±0,05 г/см3 

Приложима дебелина, за всеки слой 200-300 микрона 

Цвят Прозрачен 

Живот на микса (Pot Life ) @230C 45 минути 

Време след което не лепне (Tack Free) @23ºC 3 часа 

Време на втвърдяване до проходимост 
(възможност за трафик) @23ºC 

24 часа 

Време за изсъхване на Top Layer @23ºC 
минимално 

2 часа 

Време за изсъхване на Top Layer @23ºC 
максимално 

24 часа 

Време за пълно изсъхване 5-7 дни 

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


