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DELTA-2K-FloorCoat 
 
Rodzaj 
Dwuskładnikowy środek uszczelniający podłoże, wodorozcieńczalny 
 
Cel zastosowania 
Powlekanie uszczelniające/ malowanie podłogi betonowej, jastrychu, betonu, 
prefabrykowanych betonowych elementów budowlanych oraz powierzchni ścian, w kolorze, 
na bazie dwuskładnikowej żywicy epoksydowej, w warunkach od normalnego do średniego 
obciążenia. Do zastosowania wewnątrz. Do powlekania nawierzchni, cokołów oraz ścian. Do 
zastosowania w przemyśle, rzemiośle i warsztatach, np. halach produkcyjnych, halach 
magazynowych, garażach, piwnicach, warsztatach do majsterkowania, na wystawach i w 
punktach handlowych. 
 
Właściwości produktu:  - wodorozcieńczalny 
     - nieszkodliwy dla środowiska 
     - bardzo dobrze przyczepiający się do podłoża 
     - wytrzymały na ścieranie 
     - bardzo odporny na działanie chemikaliów 

- ewentualnie o właściwościach antypoślizgowych (klasa 
antypoślizgowa R12) 

 
Wielkości pojemników:   9,000 litrów lakieru bazowego + 3,000 litry utwardzacza 
     3,000 litry lakieru bazowego + 1,000 litr utwardzacza 
      
Kolory:  barwienie za pomocą techniki mieszania kolorów 

ProfiColor na podstawie RAL, NCS oraz innych 
cieszących się popularnością na rynku wzorników 
kolorów 

 
Dane techniczne 
 
Stopień połysku:   błyszczący (ok. 60 jednostek połysku/ kąt pomiaru 60°) 
 
Gęstość (w temp. 20°C):   około 1,35 g/ml, w zależności od koloru 
 
Stosunek składników mieszanki: 3:1 według objętości 
 
Czas zachowania stanu plastycznego (w temp. 20°C): około 2 godziny 
 
Temperatura użytkowania:   co najmniej + 8°C 
 
Trwałość w trakcie przechowywania: co najmniej 12 miesięcy w zamkniętych oryginalnych 
     pojemnikach 
 
Zużycie:     około 180 ml / m2 / powłoka malarska 

(dokładne dane dotyczące zużycia mogą być podane 
tylko i wyłącznie w odniesieniu do konkretnego obiektu) 

 
 
 



 
Dane użytkowe 
 
Przed użyciem starannie zamieszać. 
 
Czas schnięcia powłoki (przy 
temperaturze 20°C i względnej 
wilgotności powietrza 60%):  - pyłosucha po upływie 4 - 6 godz. 
     - gotowa do nakładania kolejnej warstwy po upływie 
      około 24 godz. 
     - nadająca się do chodzenia po upływie 24 godz. 
     - obciążalna po upływie około 7 dni 
     - maksymalnie obciążalna po upływie około 21 dni 
 

Wszystkie podanej wyżej dane są uzależnione od 
grubości warstwy. 

 
     W zależności od koloru należy spodziewać się  
     zróżnicowanego czasu schnięcia powłoki. 
 
Aplikacja:     nakładanie pędzlem lub wałkiem 
 
     Jednolita mieszanka DELTA 2K- FloorCoat (lakier bazowy) 
     i DELTA 2K- FloorCoat (utwardzacz) jest gotowa do  
     nakładania pędzlem lub wałkiem. 
      
Przyrządzanie materiału:  Lakier bazowy i utwardzacz DELTA 2K-FloorCoat należy 

zmieszać w podanym stosunku aż do uzyskania jednolitej 
masy. Należy dokładnie zamieszać zawartość pojemnika 
dotykając wszystkich jego ścianek, najlepiej za pomocą 
wolnoobrotowego urządzenia mieszającego (200 - 300 
obrotów/min). Zaraz po wymieszaniu rozpoczyna się 
reakcja, tzn. wykonawca ma do dyspozycji ograniczony 
czas na aplikację. Ten przedział czasu nazywany jest 
czasem zachowania stanu plastycznego. 

      
 
Czas zachowania stanu  Czas zachowania stanu plastycznego dla wymieszanego  
plastycznego:     materiału wynosi około 2 godz. Świeżo zmieszanego 
     materiału nie należy łączyć z resztkami.  
    
 
Czyszczenie narzędzi:  Wodą, ewentualnie z dodaniem niewielkiej ilości 

detergentu (np. Pril). Krótki czas w jakim zasychają 
wodorozcieńczalne materiały malarskie zmusza do 
częstszego czyszczenia narzędzi, zwłaszcza podczas 
przerw w pracy. 

Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże musi być stabilne, czyste, nośne, wolne od soli, wosku i tłuszczów, wszelkiego rodzaju 
zabrudzeń, osadów, nalotów, pleśni, pozostałości po środkach antyadhezyjnych jak również 
mleczka wapiennego. 
 
Należy całkowicie usunąć nienośne stare powłoki malarskie, tapety, wszelkiego rodzaju 
okładziny ścian, jak również farby klejowe, resztki makulatury i kleju do tapet. 



 
Należy sprawdzić nośność podłoży betonowych i jastrychowych, usunąć odrywające się 
fragmenty podłoża, ewentualnie profesjonalnie je naprawić. Położona zaprawa cementowa 
musi również zostać całkowicie usunięta (poprzez piaskowanie lub oczyszczanie 
płomieniowe). 
 
Beton bądź jastrych powinien mieć co najmniej 28 dni. 
 
 
Układ warstw 
 
Beton/jastrych cementowy: 
 
Zagruntować za pomocą DELTA 2K- FloorGround, ewentualnie rozcieńczonym z wodą w 
zależności od podłoża. Należy zaprzestać gruntowania jeszcze przed uzyskaniem 
maksymalnego nasycenia podłoża. 
 
Powlekanie międzywarstwowe i wykończeniowe za pomocą DELTA 2K- FloorCoat (w razie 
potrzeby rozcieńczyć z wodą). 
 
Tynki z grupy zapraw P II – P IV: 
 
Zagruntować za pomocą DELTA 2K- FloorGround, ewentualnie rozcieńczonym z wodą w 
zależności od podłoża. Należy zaprzestać gruntowania jeszcze przed uzyskaniem 
maksymalnego nasycenia podłoża. 
 
Powlekanie międzywarstwowe i wykończeniowe za pomocą DELTA 2K- FloorCoat (w razie 
potrzeby rozcieńczyć z wodą). 
 
Stare nośne powłoki dyspersyjne, od matowych po jedwabiście błyszczące: 
 
Zagruntować za pomocą DELTA 2K- FloorCoat, rozcieńczonym około 10 – 15 procentami 
wody. Stopień rozcieńczenia powłoki może być różny w zależności od podłoża. 
 
Powlekanie międzywarstwowe i wykończeniowe za pomocą DELTA 2K- FloorCoat (w razie 
potrzeby rozcieńczyć z wodą). 
 
Płyty gipsowo-kartonowe: 
 
Zagruntować za pomocą DELTA 2K- FloorGround, ewentualnie rozcieńczonym z wodą w 
zależności od podłoża. Należy zaprzestać gruntowania jeszcze przed uzyskaniem 
maksymalnego nasycenia podłoża. 
 
Powlekanie międzywarstwowe za pomocą DELTA 2K- FloorCoat, rozcieńczonym około 10 – 15 
procentami wody. Stopień rozcieńczenia powłoki może być różny w zależności od podłoża. 
 
Powlekanie wykończeniowe za pomocą DELTA 2K- FloorCoat (w razie potrzeby rozcieńczyć z 
wodą). 
 
Tkanina z włókna szklanego: 
 
Zagruntować za pomocą DELTA 2K- FloorCoat, rozcieńczonym około 10 – 15 procentami 
wody. Stopień rozcieńczenia powłoki może być różny w zależności od podłoża. 
 



 
Powlekanie międzywarstwowe i wykończeniowe za pomocą DELTA 2K- FloorCoat (w razie 
potrzeby rozcieńczyć z wodą). 
 
Betonowe (prefabrykowane) elementy budowlane: 
 
Zagruntować za pomocą DELTA 2K- FloorGround, ewentualnie rozcieńczonym z wodą w 
zależności od podłoża. Należy zaprzestać gruntowania jeszcze przed uzyskaniem 
maksymalnego nasycenia podłoża. 
 
Powlekanie międzywarstwowe i wykończeniowe za pomocą DELTA 2K- FloorCoat (w razie 
potrzeby rozcieńczyć z wodą). 
 
Odporność na działanie chemikaliów 
 
Kwas cytrynowy                                         5 
godz.  

tak 

Kawa /herbata /Cola  tak 
Aceton                                                       5 
godz.  

tak 

Diesel                                                        5 godz.  tak 
Olej hydrauliczny (biodegradowalny)  5 
godz.               

tak 

Płyn hamulcowy                                     5 godz.  tak 
Kwas siarkowy 10 %                                5 godz.  tak 
Kwasowy środek czyszczący 
nierozcieńczony                                      5 godz. 

tak (możliwe 
rozjaśnienie) 

Rozcieńczalnik nitro                                5 godz.  tak 
Zasadowy środek czyszczący 1:5         5 godz. tak 
Środek dezynfekujący Sterillium           5 godz. tak 
Kwas octowy 5 %                                    5 godz. 
 

tak (lekkie 
przebarwienie) 

Roztwór amoniaku 25 %                         5 godz.  tak 
Olej silnikowy (mineralny)  tak 
Olej silnikowy (biodegradowalny)  tak 
Benzyna wysokooktanowa               1 ½ godz. tak 
Woda amoniakalna 25 %                  1 ½ godz.  tak 
Ług sodowy 25 %                                1 ½ godz.  tak 
 
Klasa antypoślizgowa R12 zgodnie ze świadectwem kontroli Nr 200822645 / 3210 niem. 
Instytutu BGIA (Instytut Ochrony Pracy Niemieckiego Ustawowego Zakładu Ubezpieczeń od 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków [Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung], w Sankt Augustin, kod pocztowy 53754). 
 
Pracownie i obszary robocze z podwyższonym ryzykiem poślizgu (np. w budynkach użytku 
publicznego) mogą zostać zabezpieczone poprzez wypełnienie powłoki międzywarstwowej 
DELTA 2K- FloorCoat hartowanym płomieniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,25 
zgodnie z klasą antypoślizgową R 12. 
 
 
 
 
 
 



 
Środki bezpieczeństwa 
 
Należy przestrzegać zaleceń karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego oraz instrukcji A 6 (aplikacja żywic epoksydowych) niem. Stowarzyszenia 
Zawodowego Przemysłu Chemicznego [Berufsgenossenschaft Chemie]. 
 
Należy przestrzegać aktualnie obowiązującej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
i preparatu niebezpiecznego UE co do: zaleceń dotyczących zachowania bezpieczeństwa, 
zwrotów R i S, składu według zaleceń niem. Związku Przemysłu Lakierniczego VDL [Verband 

der deutschen Lackindustrie], oznaczenia produktu oraz wskazówek dotyczących usuwania 
odpadów. 
 
Kod produktu:     RE 0 
 
 
Szczególne wskazówki 
 
Podłoża muszą być suche, czyste, nośne, wolne od substancji antyadhezyjnych, soli, 
nienaprężone i nieodkształcone, bez rys. 
 
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać VOB, część C, DIN 18363, jak również 
aktualnie obowiązujących instrukcji BFS - Federalnej Komisji d.s. Farb i Ochrony Wartości 
Rzeczowej [Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz] (Frankfurt nad Menem). 
 
W trakcie powlekania powierzchni stanowiących optyczną całość należy uważać na 
zachowanie tych samych proporcji materiału na różnych powierzchniach oraz/lub zmieszać 
ze sobą uprzednio wszystkie składniki w ilości wystarczającej na pomalowanie wszystkich 
powierzchni i mieć w zapasie odpowiednią ilość mieszanki. 
 
Podczas aplikacji zaleca się stosowanie odpowiedniego wyposażenia ochronnego (patrz 
aktualnie obowiązująca karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego). 
 
Niskie temperatury oraz/lub nieodpowiednia wentylacja pomieszczenia mogą opóźniać 
proces schnięcia. 
 
W przypadku nieznanych podłoży zalecane jest zasięgnięcie porady w naszym Dziale 
Technicznym. 
 
Ogólne wskazówki 
 
Powyższe dane zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem techniki rozwoju i najnowszymi 
metodami aplikacji. Zawierają one ogólne porady, informacje o naszych produktach oraz ich 
zastosowaniu i aplikacji. 
 
Ze względu na różnorodność warunków pracy oraz zastosowanych materiałów, niemożliwe 
jest uwzględnienie w niniejszej karcie technicznej wszystkich mogących się pojawić 
problemów.  
 
W celu zachowania trwałości powłoki konieczna jest regularna jej pielęgnacja i renowacja. 
 
Jeżeli nie zapewniliśmy wyraźnie w formie pisemnej o specyficznych właściwościach 
produktów oraz ich przydatności do konkretnego zastosowania, wówczas wszelkie porady 
naszego Działu Technicznego nie są w żadnym razie wiążące, nawet jeśli zostały one 



 
udzielone w dobrej wierze. Z niniejszej karty technicznej nie wynikają żadne zobowiązania 
prawne. 
 
Nasze zalecenia co do sposobu zastosowania, odpowiadające ówczesnemu stanowi 
techniki, które wydajemy w dobrej wierze i zgodnie z naszym doświadczeniem, by służyły 
naszym klientom/ wykonawcom, nie są wiążące. Nie są one podstawą żadnego umownego 
stosunku prawnego oraz żadnych dodatkowych zobowiązań wynikających z umowy 
sprzedaży. 
 
Nie zwalniają one kupującego/ wykonawcy ze sprawdzenia przydatności naszych produktów 
do przewidzianego zastosowania w ramach własnej odpowiedzialności. W pozostałych 
przypadkach stosuje się nasze Ogólne Warunki Handlowe. 
 
Z chwilą pojawienia się uaktualnionej karty technicznej wszelkie poprzednie edycje tracą 
swoją ważność. 
 
W celu uzyskania dalszych informacji technicznych prosimy o skontaktowanie się z naszym 
Działem Technicznym pod numerem telefonu +49 (0)2330 / 926 285 (Hot Line). 
 
Dodatkowo mają Państwo możliwość uzyskania dalszych informacji na naszej stronie 
internetowej www.cd-color.de. Znajdują się tam wszelkie karty techniczne oraz karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego UE związane z naszymi 
produktami. 
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