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linea  EPOXCAP linea EPOXCAP
Różne rodzaje tynków, beton

1.     Upewnić się czy powierzchnia, na którą nakładamy bazę jest całkowicie czysta, bez brudu, 

       wykwitów, pozostałości starych warstw farby i ewentualnie oczyścić lub wypiaskować; 

2.     Nałożyć  Epox 322 A+B;

3.     Po 10-12h nałożyć jedną warstwę emalii epoksydowej  Epox N438 A+B;

4.     Po 12-16h nałożyć drugą warstwę emalii epoksydowej  Epox  N438A+B.

Żelazo, żelazo ocynkowane

A -  Upewnić się czy powierzchnia, na którą nakładamy bazę jest całkowicie czysta i sucha 

       bez osadów korozyjnych i bez pozostałości starych warstw farby i ewentualnie oczyścić 

       lub wypiaskować;         

B -   Nałożyć  Epox 322 A+B;

C -  Po 10-12h nałożyć jedną warstwę emalii epoksydowej  Epox N438 A+B;

D -  Po 12-16h nałożyć drugą warstwę emalii epoksydowej  Epox N438 A+B.

Powierzchnia wewnątrz pojemników dla produktów spożywczych
Poniższy cykl jest odpowiedni również do budowli betonowych lub otynkowań 
różnego rodzaju.

1.     Upewnić się czy powierzchnia, na którą nakładamy bazę jest całkowicie sucha, 

       bez brudu, wykwitów, pozostałości starych warstw farby i ewentualnie

       oczyścić lub wypiaskować;

2.     Nałożyć Epox 322 A+B; 

3.     Po 10-12h nałożyć jedną warstwę emalii epoksydowej Epox 

       N438 A+B;

4.     Po 12-16h nałożyć drugą warstwę emalii epoksydowej

       Epox N438 A+B.

Zastosowanie jako transparentnej warstwy do podłoża 
betonowego

A -  Upewnić się czy powierzchnia, na którą nakładamy bazę

       jest całkowicie sucha, bez brudu, wykwitów, pozostałości 

       starych warstw farby i ewentualnie oczyścić lub 

       wypiaskować;

B -   Nałożyć Epox 322 A+B; 

C -   Po 10-12h nałożyć drugą warstwę Epox 322 A+B.

CYKL NAKŁADANIA



Emalia wodna dla przemysłu 
spożywczego

Podkład epoksydowy na bazie wody

Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, szybkoschnąca na powietrzu, stworzona z płynnych żywic bez 

rozpuszczalnika i katalizatora cyklu alifatycznego. Szczególną cecha preparatu jest niski poziom lepkości 

katalizatora, który zdecydowanie ułatwia nakładanie. Za pomocą emalii uzyskujemy folie o wysokim połysku, 

pozbawione lepkości, o znacznej odporności chemicznej i wytrzymałości powierzchni, odpowiednie do 

kontaktu z płynami spożywczymi.  

Farba rozcieńczalna, epoksypoliamidowa, dwuskładnikowa, szybkoschnąca na powietrzu, na bazie płynnej 

żywicy epoksydowej o doskonałych właściwościach przylegających na powierzchniach mineralnych jak beton, 

tynk, eternit. Idealna jako farba podkładowa wzmacniająca lub jako lakier przezroczysty zabezpieczający przed 

pyłem do podłóg cementowych. 

Epox N438 A+B

Epox 322 A+B

Emalie epoksydowe Epox N438 i Epox 322 mają 
zastosowanie ochronne, zabezpieczające podłogi 
przed nadmiernym starciem powierzchni, szczególnie 
w ciągach komunikacyjnych, narażonych na kontakt 
z gumowymi oponami czy poddane czyszczeniu za 
pomocą maszyn czyszczących i środków chemicznych. 
Są to preparaty, które chronią powierzchnię w 
zakładach przemysłu spożywczego i magazynach 
przechowujących żywność zgodnie z normami DL 
155 oraz systemem HACCP. Dlatego są to idealne 
preparaty do zastosowania we wszystkich przypadkach, 
gdzie wymagana jest odporność powierzchni na środki 
chemiczne i zużycie ścierne jak winnice, warsztaty, 
nadwozia, zakłady przemysłu konserwowego, rzeźnie, 
pomieszczenia garażowe czy magazyny. 

Emalie 
epoksydowe

linea EPOXCAP

Kolor: Biały.

Bezbarwna.

Zawarte informacje maja charakter orientacyjny. 
Zaleca się dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać 

się z kartą techniczną preparatu na stronie www.caparreghini.it

1,7-1,9 m2/kg +5°C+30°C+10°C+30°C24h

11-13 m2/Kg +5°C+30°C+5°C+30°C10-12h 30-50% 30-50%


