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Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší 
kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou 
aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiCote EP  
Pružný ochranný nátěr na železobetonové konstrukce 

 

Popis 
ResiCote EP je dvousložkový pružný, bezrozpouštědlový nátěr bázi epoxy- 
uretanového pojiva. Je vhodný jako ochranný nátěr na betonové konstrukce, 
zajišťuje vodotěsnost, má schopnost překlenout trhliny. 

 

Výhody 

• pružný, překlenuje trhliny 
• vodotěsný, nepropustný pro CO2 
• odolnoný vůči abrazi 
• velmi dobrá přídržnost k betonovým a cementovým podkladům 
• odolný vůči cyklům zmrazování/tání 
• bez obsahu rozpouštědel 
• nehořlavý 

 

Typické 
aplikace 

• použití v exteriéru i interiéru 
• betonové a cementové podklady 
• zajištění vodotěsnosti nádrží na užitkovou vodu, odpadních jímek apod. 

 

Příprava 
podkladu 

Povrch musí být strukturálně celistvý, bez jakýchkoli nečistot jako je prach, 
zbytky starých nátěrů, olej a mastnota. Nesoudržné částice je vhodné 
odstranit otryskáním či jinou vhodnou metodou. 
Přídržnost podkladu je vhodné ověřit odtrhovou zkouškou, hodnota 
přídržnosti musí být alespoň 1,5 MPa. 
Teplota podkladu musí být alespoň o 3 °C vyšší, než je teplota rosného 
bodu. 
Před aplikací je vhodné podklad napenetrovat za účelem zlepšení 
přilnavosti nátěru ResiCote EP. Doporučený penetrační nátěr je ResiPrimer 
BC nebo ResiFix WL. Nátěr ResiCote EP se nanáší nejméně po 24 
hodinách od aplikace penetrace, nebo dle technologického předpisu. 

 

Míchání 
Přidejte veškeré množství složky B do složky A a pečlivě promíchejte za 
pomoci pomaloběžné vrtačky s lopatkovým míchadlem. Míchání provádějte, 
dokud nebude směs homogenní. Zabraňte vmíchání vzduchu do směsi. 

 

Aplikace 

ResiCote EP se nanáší nejméně ve dvou vrstvách. Aplikaci lze provádět 
štětkou, válečkem nebo bezvzduchovým nástřikem. Mezi jednotlivými 
vrstvami nátěru je nutné dodržet nejméně 12 hodin přestávku. 
Teplota při aplikaci se musí pohybovat mezi +10 °C a +30 °C. 
Nepřidávejte do směsi písek, rozpouštědla, ředidla ani jiné látky, které by 
mohly ovlivnit vlastnosti materiálu. 
Působením UV záření může nátěr ResiCote EP mírně zežloutnout. 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiCote EP  
Pružný ochranný nátěr na železobetonové konstrukce 

Spot řeba 250 – 300 g/m2 na jednu vrstvu 
Spotřeba se může lišit v závislosti na savosti, drsnosti a struktuře podkladu.  

 

Technické 
informace 

Hustota (natužená směs) 1,20 - 1,30 g/cm3 

Obsah sušiny ve směsi cca 100 % hm. 

Aplikační teplota +10 °C až +30 °C 

Tloušťka 1 vrstvy nátěru 200 – 250 µm 

Minimální počet vrstev 2 

Maximální vlhkost podkladu 4 % 

Doba zpracovatelnosti cca 60 minut 

Přestávka mezi vrstvami nátěru cca 16 hod. 

Pochůznost 24 - 36 hodin v závislosti na teplotě 

Celkové vytvrzení 7 dní / 20 °C 

Teplotní odolnost vytvrzeného nátěru -20 °C až +80 °C, za sucha 

-20 °C až +40 °C, při trvalém ponoru ve vodě 

Přídržnost k betonu > 2,5 MPa 

Pronikání vody v kapalné fázi < 0,1 kg/m2.h0,5 

Propustnost pro vodní páru Třída I, Sd < 5 m, propustný pro vodní páru 

Propustnost oxidu uhličitého Sd > 50 m 

Prodloužení při přetržení cca 95 % 

Přemostění trhlin - statické 

   - dynamické 

třída A3 

třída B2  

Otěruvzdornost (H22 kolo -1 kg) < 250 mg 

Odolnost vůči cyklům tání/rozmrazování > 2,5 MPa 

Měřeno při +22 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. 

 
Balení  ResiCote EP je dodáván jako dvousložková sada v 10 kg soupravách. 
 
Čišt ění a 
údržba 

Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty rozpouštědlem. 
Vytvrzený materiál odstraníte pouze mechanicky. 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiCote EP  
Pružný ochranný nátěr na železobetonové konstrukce 

 

Chemická 
odolnost 

10 % hydroxid sodný R 
20 % chlorid sodný R 
motorová nafta C 
bezolovnatý benzín 95 oct C 
motorový olej C 
mořská voda R 
rozmrazovací soli R 

Vysvětlivky: R = odolný 
  C = pouze změna barvy 
  N = není odolný 

Měřeno při +22 °C po dobu 24 hodin. 
 

Skladování 

Výrobek ResiCote EP by měl být skladován v suchu a chladu, mimo dosah 
přímého slunečního záření. Minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 
5 °C. Životnost výrobku za těchto podmínek je minimálně 24 měsíců. Pokud 
byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán. 

 
 

Ochrana 
zdraví 

Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. 
Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej, při 
práci nejíst a nekouřit. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Při 
kontaktu s očima okamžitě vypláchnout dostatečným množstvím vody a 
kontaktovat lékaře. Při kontaktu s pokožkou ihned důkladně umýt. 
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku. 

 

Kontakt 

Sanax Group s.r.o. 
Oldřichovská 194/16 
405 02 Děčín 
www.sanax.cz 

 


