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NEW IMPREPOX  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dviejų komponentų epoksidinio pagrindo derva natūraliam akmeniui užpildyti 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Produkto aprašymas: 
 
Dviejų komponentų skaidri epoksidine derva marmurui, granitui. Ypač tinka kapiliarų ir smulkių 
įtrūkimų užpildymui. Priemon÷ turi puikias kibumo ir mechanines savybes, atsparumą 
chemikalams ir tirpikliams, blizga po poliravimo. Ją galima naudoti esant mažoms 
temperatūroms. Priemon÷ visiškai skaidri ir negelton÷ja. New Imprepox yra geriausia priemon÷ 
granito ir marmuro užpildymui. 
 
Panaudojimas: 
 

• Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens užpildymui 

• Dirbtinio ir lieto akmens, betono užpildymui  

Techniniai duomenys: 

Spalva Skaidri su baltu atspalviu 
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) Dalis A - 1,1 +/- 0,02; dalis 

B – 1,1 +/- 0,02 
PH n÷ra duomenų 
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent 

kitaip yra nurodyta pakuot÷je) 
12 m÷n. 

Naudojimo instrukcija: 

Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. D÷m÷s, pel÷siai turi būti nuvalyti. Sumaišykite komponentus „A“ 
ir „B“. Maišymo proporcijos 2 :1. Palaukite 2-4 minutes, išpilkite ant akmens, ištepkite priemone 
su mentele. Maišykite priemones tik nedideliais kiekiais, po 150 -250 gr. Su gauta mase galima 
dirbti 30/35 minutes, esant 20 С temperatūrai. Būtina atsiminti, kad aukštesn÷je temperatūroje 
mas÷ stingsta greičiau, o žemesn÷ temperatūra ir dr÷gm÷ procesą l÷tina. Po 12-15 valandų 
paviršius galima šlifuoti. Visiškai polimerizuojasi po 7-8 dienų po padengimo. Visiškai 
kristalizuojasi per parą. 

Specialūs patarimai: 

• Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. 
• Maišymo proporcijos 2:1. Labai svarbu tiksliai išlaikyti maišymo proporcijas. 

• Jei temperatūra yra žemesn÷ nei  + 5C,  rekomenduojama priemone nenaudoti.  

• Po padengimo produktą galima judinti tik to 5 valandų. . 

• Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuot÷s prieš naudojimą. 
 
Padengimas: 
 
Vieno kg mas÷s naudojant marmurui ir granitui pakanka 15-20 kv.m.  
 
Įpakavimas: 
 
Indai po 1,5 kg (dalis A – 1 kg, dalis B – 0,5 kg). 
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Saugumo normos: 
 
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. 
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose 
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka 

E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.  
 


