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EuroHarz® EP 2 
Rășină epoxidică cu vâscozitate scăzută,  

pentru amorsare și etanșare 

 

 

EuroHarz® EP 2 este un sistem epoxidic de înaltă 

calitate, fără solvenți și fără material de umplutură, 

compus din rășină și întăritor. 

Domenii de utilizare 

EuroHarz® EP 2 este utilizat pentru producerea de 

straturi de grunduire și amorse, impregnări în 

profunzime, straturi de etanșare. Este utilizat pentru 

substraturi cu umiditate reziduală ≤ 4%. 

Proprietăţi 

EuroHarz® EP 2 

• Are vâscozitate scăzută și un grad extrem de 

ridicat de aderență 

• Funcționează ca o etanșare, fiind practic 

impermeabilă la vapori. Utilă mai ales în cazul 

substraturilor cu umiditate reziduală. 

• Are aderență excelentă la substraturi metalice, 

cum ar fi aluminiu, oțel, zinc, alamă etc. 

• În stare întărită, este în mare măsură rezistent la 

uleiuri, grăsimi, apă de mare, ape uzate și la o 

varietate de medii chimice, acizi diluați și alcalii.  

• Pentru cazuri particulare, solicitați tabelul de 

rezistențe chimice. 

• Are bună rezistență împotriva gazelor nocive, 

împotriva CO2 și protejează împotriva 

carbonatării. 

Punere în operă 

1. Pregătirea stratului sport 

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, portant și 

protejat împotriva ascensiunii capilare. În funcție de 

gradul de murdărie, stratul suport trebuie curățat de 

praf și de părți neaderente cu jet de aer comprimat, 

prin sablare cu nisip sau cu bile. După curățarea 

stratului suport, rezistența la rupere a acestuia trebuie 

să fie minim 1,5 N/mm2. Umiditatea reziduală a 

suprafeței substratului nu trebuie să fie mai mare de 

4%, în cazul substraturilor pe bază de ciment, iar în 

cazul șapelor anhidrice, umiditatea reziduală nu 

trebuie să depășească 0,5%.   

2. Amestecarea   

Compenentele, rășina și întăritorul, sunt livrate în 

cantități corespunzătoare raportului de amestecare. 

Întăritorul se toarnă peste rășină, scurgându-se bine 

toată cantitatea. Întregul amestec se omogenizează 

foarte minuțios cu un mixer mecanic cu turație maximă 

de 300 rot/min. Amestecarea se continuă până când 

amestecul este omogen. Materialul se toarnă într-un 

recipient curat și se mai amestecă o dată.  

Materialul nu se pune în opera din ambalajele în care 

a fost livrat! 

Timpul de procesare, la temperatura de +20°C, este de 

cca. 45 minute. Timpul de întărire depinde de 

temperatura substratului și de temperatura mediului 

ambiant. Pe suprafețe se poate păși după 16 ore, la 

temperatura de +20°C. După 7 zile au rezistențe chimice 

și mecanice. Temperatura de procesare este între +10°C 

și +30°C. Temperaturile mai ridicate scurtează timpul de 

procesare, iar temperaturile mai scăzute îl prelungesc. 

3. Punere în operă 

- Ca strat de grund sau amorsă: 

Se amestecă rășina și întăritorul în modul descris anterior 

și se aplică pe stratul suport, pregătit în prealabil. 

Acoperirea ulterioară se face după ce primul strat are un 

aspect mat și lipicios. Dacă aplicarea ulterioară nu se 

poate realiza proaspăt - pe - proaspăt, atunci peste primul 

strat proaspăt de grund se presară nisip cuarțos cu 

granulația 1-2 mm. 

- Ca strat de etanșare: 

Se amestecă rășina și întăritorul în modul descris anterior 

și se distribuie uniform pe stratul suport, pregătit în 

prealabil, cu o rolă sau cu un dispozitiv cu lamă din 

cauciuc. În funcție de rugozitatea substratului, se aplică în 

prealabil un strat de grund. Dacă suprafața trebuie să 

aibă aspect rugos, se presară cu nisip cuarțos peste 

stratul proaspăt aplicat.  

- Ca mortar: 

Se poate obține un mortar cu rezistențe ridicate prin 

adaos de nisip cuarțos uscat sau pietriș cuarțos. Pentru 

procesarea în acest scop, vă recomandăm să apelați la 

sfatul specialiștilor noștri.  

Consistență 
Părți (greutate) 
Rășină/întăritor 

Părți (greutate) 
Nisip cuarțos 

Foarte fluidă 1 1 

Fluidă 1 2 

Ușor vâscoasă 1 3 

Plastică moale 1 4 

Plastică 1 5 

Plastică rigidă 1 6 

Consum   

Amestec rășină: cca. 250 - 400 g/m2, în funție de 

rugozitatea substratului. 

Nisip cuarțos (pentru presărare): cca. 1,5 - 3,0 kg/m2 

Depozitare 

În spații răcoroase, uscate, se va evita expunerea la 

acţiunea directă la razelor solare. Se recomandă 

consumul în termen de 12 luni de la data fabricației 

(înscrisă pe ambalaje).  
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Date tehnice 

EuroHarz® EP 2 

Rezistență la compresiune 

1 și 7 zile, raport masic1:3 

≥ 70 N/mm2 

≥ 80 N/mm2 

Rezistență la încovoiere  

1 și 7 zile, raport masic1:3 

≥ 25 N/mm2 

≥ 35 N/mm2 

Densitate 1,10 gr/cm3 

Vâscozitate la +10°C cca. 1000-1500 mPas 

Vâscozitate la +20°C cca. 500-700 mPas 

Timp de procesare 

la +10°C 

la +20°C 

la +30°C 

 

cca. 80-100 min. 

cca. 40-50 min. 

cca. 20-25 min. 

Lucrări suplimentare 

la +10°C 

la +20°C 

la +30°C 

 

după 24-36 ore 

după 12-16 ore 

după 6-8 ore 

Capacitate încărcare integrală 

la +10°C 

la +20°C 

la +30°C 

 

10 zile 

7 zile 

3 zile 

Rezistența la rupere aderență 
Superioară ruperii în 

beton 

Duritate Shore ≥ D 70 

Timp de punere în operă cca. 60 minute 

Conținut particule solide 100% 

Temperatură de procesare Între +10°C și +30°C 

Clasă materiale de construcții Clasa E 
 

Livrare 

Canistre metalice Combi de 12 kg 

Doze Combi la cutii de 6 x 1 kg 

Alte produse 

EuroHarz® EP 1 – pentru substraturi cu umiditate 

reziduală de 2% 

EuroHarz® EP 21 FM – grund mortar epoxidic 

EuroHarz® EP 20 și EP 21 – mortare epoxidice de 

acoperire 

Este disponibilă, de asemenea, o gamă variată de 

mortare hidraulice: 

EuroGrout® – mortare și betoane de subturnare 

EuroCret® – mortare de reparație 

Indicații 

Temperatura materialului, a substratului și cea a 

mediului ambiant trebuie monitorizate pe tot 

parcursul punerii în operă, astfel încât să fie 

cuprinse între +10°C și +30°C. Temperatura 

stratului suport trebuie să fie cu cel puțin 3°C mai 

mare decât temperatura punctului de rouă din 

zona respectivă. Umiditatea relativă a aerului nu 

trebuie să depășească 80%. Aplicarea trebuie 

realizată la o temperatură constantă, în scopul 

evitării formării unor bule de aer, prin expansiunea 

aerului în substrat. Trebuie asigurată o bună 

ventilare a spațiului de lucru în timpul aplicării și a 

procesului de întărire. Pe parcursul întregului 

proces de întărire, suprafața trebuie protejată de 

contactul direct cu apa.  

Notă Substanțe periculoase 

Rășină – Clasa 9, Adr. ONU nr. 3082 

Întăritor – Clasa 8, Adr. ONU nr. 2735 

Pentru manipularea în siguranță a rășinilor 

epoxidice și întăritorilor, vă recomandăm să 

acordați atenție următoarelor fișe: BG – Norma 

BGR 227 (Activități cu rășini epoxidice).  

Dispoziție 

Materialul complet întărit poate fi aruncat împreună 

cu deșeurile menajere. Goliți recipientele înainte 

de reciclare. Deșeurile lichide, precum vopsea, 

solvenți sau alte materiale periculoase, trebuie 

evacuate. 
 
 

 

  

 

 

 
Datele din acest prospect, consilierea tehnică de punere în operă şi celelalte recomandări se bazează pe experienţa şi cercetările producătorului. Toate 
datele de mai sus sunt obţinute la o temperatură de 20 0C. Sunt totuşi relative şi nu scutesc beneficiarul/utilizatorul să testeze materialul potrivit scopului 
său de aplicare. Odată cu apariţia acestei fişe tehnice, cele anterioare îşi pierd valabilitatea.                                                                                        
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