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Epoxi – Grund
Dwuskładnikowy grunt epoksydowy

     
Podkład wysokiej jakości
Do użytku wewnętrznego   
zapewniający doskonałe 
i zewnętrznego.
rezultaty.

Wysoka trwałość na           
Wagowe proporcje 
trudnych podłożach.
mieszania 5 : 1.

Stanowi grunt dla 
Doskonała ochrona
wszystkich produktów 
antykorozyjna.
CWS.                         
                                  Bardzo dobra                  
 
przyczepność na
                                                                                                                       Każdym podłożu

Grunt epoksydowy CWS Epoxi – Grund jest dwuskładnikowym podkładem nadającym się do 
stosowania na wielu powierzchniach problemowych. Zawartość fosforanu cynku gwarantuje 

doskonałą ochronę przed korozją.

Cechy główne Opis Karta charakterystyki produktu
Rodzaj produktu Podkład antykorozyjny oraz utwardzacz zgodnie z 

normą VOB DIN 18363, produkt zgodnie z normą DIN 
55945

R10: Łatwopalny
R02: Trzymać z dala od dzieci
S23: Nie wdychać i nie spożywać
S38: Używać w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. W 
przypadku niedostatecznej 
wentylacji nosić odpowiednie 

Stopień połysku Matowy zgodnie z DIN 67530
Gotowe kolory RAL 7001 (srebrno szary)

RAL 8011 (orzechowy)
Biały
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aparaty oddechowe.
VbF (klasyfikacja zagrożenia): nie 
dotyczy

Dodatkowo dla utwardzacza:
P91: Zawiera składniki epoksydowe. 
Należy przestrzegać instrukcji 
producenta. Zobacz  Kartę 
Katalogową BG Chemie M 023 
Epoxidharz EbF (klasyfikacja 
zagrożenia AII (temperatura 
zapłonu 21 – 550C)
ADR (transport): klasa 3 liczba 31c.

Środek wiążący Żywica epoksydowa
Rozcieńczalnik CWS 488
Dostępne 
opakowania

10 kg bazy + 2 kg utwardzacza
2,5 kg bazy + 0,5 kg utwardzacza
600 g bazy + 120 g utwardzacza

Zastosowanie Wewnątrz i na zewnątrz,  podkład do poliestry 
wzmocnionego włóknem szklanym, płyt z żywicy 
melaninowej, twardego PCV, sklejki impregnowanej 
żywicą, płyt sitodrukowych, formnic, powierzchni 
gładkich, werzalitu, płytek ceramicznych, szkła, 
lazurytu, aluminium, aluminium anodowego, lakieru 
piecowego, cynku natryskowego, cynkowego podkładu 
pyłowego, cynku ogniowego, ołowiu, miedzi, metali 
nieżelaznych, do pokrycia ścisłych, niechłonnych 
powierzchni, podłóg wykonanych z drewna twardego i 
schodów, które są pokryte jedno i dwuskładnikowymi 
materiałami.

Właściwości Bez zawartości ołowiu i chromu zgodnie z normą DIN 
55994, wysoka siła krycia zgodnie z DIN 53162, łatwy i 
szybki w stosowaniu, nie kapiący, bardzo dobrze się 
rozprowadza, odporny na warunki atmosferyczne, 
bardzo dobra przyczepność do podłoża, pozwalający 
oddychać powierzchniom, nie nadaje się do polietylenu 
i miękkiego PCV.

Utylizacja: tylko puste opakowania 
podlegają recyklingowi. 
Opakowania zawierające 
pozostałości przekazać 
licencjonowanej firmie zajmującej 
się utylizacją tego typu odpadów.

Aplikacja Malowanie wałkiem, pędzlem, natryskiem.
Czyszczenie 
narzędzi

Rozpuszczalnik CWS 488

Właściwości techniczne Zalecenia ogólne
Lepkość 200 – 400 mPa/s wg DIN 53018 Należy zwracać uwagę na 

wilgotność i temperaturę 
powierzchni. Niskie temperatury 
i/lub wysoka wilgotność wydłużają 
czas schnięcia – również na 
powierzchniach poziomych.
Wygląd naniesionych powłok wiąże 
się ze strukturą każdej powierzchni 
zastrzegając minimalne różnice wg 
DIN 18363. Regularna konserwacja, 
wypełniane uszkodzeń przedłużają 
trwałość wymalowania.
Długotrwałą elastyczność i 
przyczepność do podłoża można 
osiągnąć tylko przy odpowiedniej 
grubości powłoki.
Aplikacja natryskiem lub wałkiem 
tworzy cieńsze powłoki co przenosi 
się na niższe zużycie.
Wszystkie dane oparte są na naszej 
wiedzy i doświadczeniu. 
Wszechstronność zastosowania i 
przetwarzania sprawia, że 
eksperymenty/badania są istotne 
przed użyciem tego produktu. Wraz 
z wydaniem nowych kart 
technicznych stare tracą ważność.

Gęstość ok. 1,405 – 1,526 w zależności od koloru
Pigmenty Wysokiej jakości dwutlenek tytanu, wypełniacze, 

pigmenty kolorowe, fosforan cynku
Odporność Odporny na warunki atmosferyczne wg DIN 53387, 

produkt odpowiada normom VOB wg DIN 18363 i DIN 
55928 ochrona przed korozją na stalowych 
elementach BFS-TM Nr. 5

Temperatura 
zapłonu

>230C wg DIN EN 456

Parametry stosowania
Temperatura 
stosowania

idealna – 210C, nie mniej niż 50C, przy wilgotności 
względnej powietrza 65% wg DIN 50014

Proporcja mieszania 5 części bazy wagowo <> i 1 część utwardzacza 
wagowo <>, dokładnie wymieszać

Przydatność 
mieszaniny do 
użycia

Prze temperaturze 210C i wilgotności względnej 
powietrza 65% - ok. 8 godzin.

Czas schnięcia 
(powierzchnie 
pionowe, aplikacja 
pędzlem)

pyłosuchość po ok. 30 minutach, suchy po ok. 4 
godzinach, zdolność do dalszej obróbki po ok. 11 
godzinach

Zużycie aplikacja pędzlem: 120 ml/m2 na pionowej gładkiej 
powierzchni – optymalna siła krycia.

Grubość powłoki 
mokrej

ok. 100 µm + chropowatość podłoża (przy aplikacji 
pędzlem)

Natrysk airless Lepkość Nierozcieńczony, rozcieńczać tylko w 
razie potrzeby
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Dysza 0,011 – 0,013 cala = 0,279 – 0,33 mm

Kąt natrysku w zależności od podłoża 500

Ciśnienie ok. 140 bar (dane orientacyjne, w 
zależności od urządzenia)

Natrysk 
pneumatyczny

Lepkość ok. ca. 35 s/4mm DIN Becher

Dysza 1,2 – 1,5 mm

Ciśnienie ok. 4 bar (dane orientacyjne, w 
zależności od urządzenia)

Przykłady zastosowania:
Pierwsza powłoka 
Na wyrobach z  drewna np. płyt z żywicy melaninowej, sklejki impregnowanej żywicą, płytach 
sitodrukowych – szlifować, w zależności od struktury powierzchni nanieść intensywnie CWS 
EpoxiGrund 1-2 razy.

Twarde tworzywa sztuczne lub środki antyadhezyjne jak okna, drzwi z twardego PCV, Resopal®, 
Trespa®, Werzalit® - szlifować, oczyścić, odtłuścić. Przestrzegać BFS – TM. CWA EpoxiGrund 
nanieść intensywnie 1-2 razy.

Żelazo i stal – usunąć zgorzelinę i naskórek walcowniczy, bardzo dokładnie usunąć ślady rdzy, np. 
przez obróbkę strumieniowo – ścierną do Sa  2 ½ lub ręcznie, szlifując. CWS EpoxiGrund nanieść 
intensywnie 1-2 razy.

Cynk i powierzchnie ocynkowane – odtłuścić  przy użyciu środka amoniakalnego wg BFS TM Nr 5 
tzw. Białą rdzę (zasadowy węglan cynku) całkowicie usunąć. Przy niektórych powierzchniach 
może być wymagane delikatne śrutowanie. Zagruntować CWS EpoxiGrund.

Aluminium i aluminium anodowane – szlifować, oczyścić zgodnie z BFS – TM Nr 6. Całkowicie 
usunąć ogniska korozji. Zgruntować CWS EpoxiGrund.

Powłoki typu Coil-Coating oraz powierzchnie stalowe powlekane lakierem proszkowym – 
szlifować, oczyścić, ewentualnie wykonać próbę z CWS EpoxiGrund. Doradzamy indywidualnie w 
przypadku każdego obiektu.

Malowanie kryjące – malowanie kryjące wewnątrz bez specjalnego wymagania i na zewnątrz w 
eksponującym położeniu 1-2 CWS Cowidur® 2K Buntlack lub CWS Profi Color® Cewedur 2K 
Buntlack AF. Do wewnątrz i na zewnątrz przy powierzchniach niewymagających zastosować CWS 
Unigrund Bunt AF i powłokę kryjącą CWS KH – Lackfarben. CWS EpoxiGrund może być 
stosowany ze wszystkimi lakierami kryjącymi CWS-Decklacken.
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Renowacja starych powłok – sprawdzić powierzchnię pod względem nośności i kompatybilności 
produktu. Usunąć luźne warstwy. Stare, dobrze przylegające powłoki oczyścić, zeszlifować i 
zgruntować CWS EpoxiGrund.

Przygotowanie podłoża – podłoże musi być czyste, suche, zeszlifowane, odtłuszczone, bez 
odstających resztek farby i fachowo przygotowane.
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