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GEPOTECH-10/25
Wysokiej jakości powłoka ochronna do betonu

Właściwości:
GEPOTECH-10/25 jest bezrozpuszczalnikową, 
barwioną, dwuskładnikową żywicą na bazie po-
limocznika przeznaczoną do natrysku na gorąco 
(Hot-Spray) o następujących właściwościach:
• izoluje przed prądami błądzącymi
• wodoszczelna
• o wysokiej elastyczności
• o dużej odporności na ścieranie i udarność 
• odporna na działanie środków chemicznych
• o bardzo dobrej przyczepności do stali i betonu
• odporna na działanie czynników 
    atmosferycznych

Zastosowania:
GEPOTECH-10/25  przeznaczony jest do powle-
kania stalowych i betonowych powierzchni w celu 
ochrony i izolacji:
• torowisk i ich elementów przed prądami 
    błądzącymi
• ochrony antykorozyjnej zbiorników stalowych
• powłok wodoszczelnych konstrukcji betonowych    
    itp.

Dane techniczne:
Proporcje mieszania: 1 : 1 obj. 
Shore A: 95
Shore D: 55
Wytrzymałość na rozciąganie:  30 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu: ok. 330-350% 
Temperatura aplikacji 
(Amina/Izo):   70 – 80° C 
(temperatury zbiornika i zestawu węży są zawsze 
jednakowe)
Ciśnienie aplikacji:  165 – 175 bar 
Zużycie:   ok. 1,10 kg/m²/mm 

Temperatura podłoża: min. + 5° C 
Dalsza obróbka: po ok. 40 sek. w +23° C 
Pełne stwardnienie : po 2 dniach w +23° C
Zalecana grubość 
warstwy:  min. 1,0 mm 
Większe grubości warstwy są dopuszczalne w 
zależności od zastosowania

Opakowania:
Pojemniki:  41 kg (19 kg amina oraz  
   22 kg izocyjanian) 
Na zamówienie: 390 kg (181 kg amina oraz  
   209 kg izocyjanian)
Przed aplikacją urządzeniem do natrysku na gorą-
co należy komponent  A (składniki poliamidowe) 
wymieszać, aż do otrzymania jednorodnej, jedno-
barwnej masy przy użyciu mieszadła wolnoobroto-
wego. 

Trwałość podczas składowania:
6 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach, 
w suchym miejscu (w temperaturze +10°).

Podłoże:
Obrabiane powierzchnie muszą być
• suche, stabilne, nośne, o dobrej przyczepności
• pozbawione substancji rozdzielających i zmniej-
szających przyczepność, jak np. kurz, mleczko 
cementowe, tłuszcz, ścier gumowy, resztki powłok 
malarskich itp.
• zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci.
W zależności od właściwości obrabianego pod-
łoża należy wykonać odpowiednie czynności 
przygotowawcze, jak np. szlifowanie, frezowanie, 
oczyszczanie strumieniowo-cierne, mycie wodą pod 
ciśnieniem lub śrutowanie.
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Podłoża cementowe:
Klasa betonu: min. C 20/25 
Wytrzymałość na 
odrywanie (przyczepność): ≥1,5 N/mm²
Wilgotność końcowa:  < 4% 
Powierzchnie stalowe: nierdzewne, jednolita bar-
wa metaliczna (Sa 2,5)

Ważne wskazówki:
Podłoża zanieczyszczone olejem stanowią szcze-
gólny problem, dlatego zalecamy kontakt z naszym 
działem doradztwa technicznego.

Aplikacja:
Składnik A (amina) i składnik B (izocyjanian) do-
starczane są w odpowiednich proporcjach. Przed 
aplikacją oba składniki należy dokładnie wymie-
szać. Przed aplikacją GEPOTECH-10/25 wyżej 
określone podłoża należy zagruntować przy użyciu 
następujących środków:

Powierzchnie z betonu, zaprawy PCC :
INDUFLOOR-IB1245, INDUFLOOR-IB1248, INDU-
FLOOR-IB1250, INDUFLOOR-IB1255, INDUFLO-
OR-IB1260

Powierzchnie ze stali/stali szlachetnej (V2A, V4A):
Primer-2000 

Warunkiem aplikacji  GEPOTECH-10/25 jest 
profesjonalne wyposażenie w postaci urządzenia 
do aplikacji które zapewni stałe stosunki ciśnień i 
temperatury natryskiwanych składników.
Firma wykonawcza  powinna posiadać stosowne 
przeszkolenie i kwalifikacje z zakresu aplikacji po-

włok polimerowych metodą natrysku na gorąco.
Podstawę skutecznego wykonania powłok są proce-
dury aplikacji i protokóły odbioru prac.  

Metody aplikacji/Zużycie:
GEPOTECH-10/25 należy nakładać metodą 
natrysku na gorąco, wyłącznie z zastosowaniem 
wysokociśnieniowych urządzeń do obróbki żywic 
dwuskładnikowych. Grubość warstwy dostosowy-
wana jest do wymagań.

Zalecenia i środki ochronne:
GEPOTECH-10/25 po związaniu nie stanowi żad-
nego zagrożenia pod względem fizjologicznym. 
Podczas obróbki należy przestrzegać przepisów 
BHP i zaleceń producenta, jak również wskazówek 
podanych na opakowaniu.

Wskazówki: 
• Wilgoć i zanieczyszczenie powierzchni między 
zabiegami mogą bardzo niekorzystnie wpływać na 
wzajemną przyczepność poszczególnych warstw.
• Zastosowania, których nie uwzględniono w niniej-
szej instrukcji technicznej, są dopuszczalne dopiero 
po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym potwierdze-
niu przez firmę SCHOMBURG Polska.

Bezpieczeństwo:
Podczas stosowania dwuskładnikowych systemów 
powłok należy zachować szczególną ostrożność. 
Przed każdym użyciem należy zastosować się z 
aktualna kartą  charakterystyki. 

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla specjalnych wymagań wykraczających poza ramy opisanego wyżej zastosowania, 
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Wiążące prawnie są jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie 
zwalnia Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu. W sytuacjach wątpliwych należy wykonać powierzchnię wzorcową. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej 
niniejsza traci swą ważność. 10.12          (03.12.KMK) 06/12 VH/DM/JD


