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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 

ResiFix 40 
Epoxidová polymermalta s vysokou pevností v tlaku určená pro opravu 
betonových ploch a vozovek, výtluků, schodišť, pro zhotovování 
prefabrikátů a podlah  vystavených velkému mechanickému namáhání. 

 

Popis 

ResiFix 40 je dvousložková epoxidová polymermalta s velmi vysokou 
pevností v tlaku a vynikající chemickou odolností. Je určená pro opravu 
betonových ploch, podlah, chodníků a vozovek, výtluků, schodišť, dále pro 
zhotovování prefabrikátů a podlah vystavených značnému mechanickému 
nebo chemickému namáhání. 

 

Výhody 

• velmi vysoká pevnost v tlaku (vyšší než 100 MPa) 
• vynikající chemická odolnost 
• vysoká přídržnost k podkladu 
• jednoduchá a rychlá aplikace 
• vytvrzuje bez smršťování 
• trvale odolává působení chemických rozmrazovacích látek 
• bez obsahu organických rozpouštědel 

 

Typické 
aplikace 

• polymermalta pro univerzální použití ve stavebnictví 
• opravy výtluků v betonových plochách 
• zhotovování podlah s velmi vysokou pevností v tlaku 
• opravy betonových schodišť 
• upevňování obrubníků, kotvení zábradlí, dopravních značek apod. 

 

Příprava 
podkladu 

Všechny podklady musí být celistvé, soudržné, bez prachu, olejů, mastnoty 
a jiných nečistot. Nesoudržné vrstvy musí být odstraněny až na zdravý 
podklad. Betonové podklady musí být vyzrálé, ve stáří min. 28 dní. Podklad 
musí být suchý. Struktura podkladu musí být vhodně upravena, aby vznikl 
mechanický klíč. Toho může být dosaženo opískováním.  
Pevnost v tahu betonového podkladu musí dosahovat průměrné hodnoty 
alespoň 1,5 MPa.  
U velmi savých podkladů se doporučuje penetrace povrchu např. 
dvousložkovým epoxidovým nátěrem ResiPrimer Standard nebo ResiFix WL 
(viz technický list). Aplikaci polymermalty ResiFix 40 je vhodné zahájit 18 - 
24 hodin po penetraci. 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiFix 40 
Epoxidová polymermalta s vysokou pevností v tlaku určená pro opravu 
betonových ploch a vozovek, výtluků, schodišť, pro zhotovování 
prefabrikátů a podlah  vystavených velkému mechanickému namáhání. 

Míchání 

Teplota obou složek při vzájemném míchání musí dosahovat min. 15 °C. 
Složka A se nejprve promíchá, aby se rozmíchal případný sediment u dna 
Složka B (tvrdidlo) se nalije beze zbytku ke složce A a okamžitě začne 
promíchávat. Při míchání je nutné omezit vmíchávání vzduchu do hmoty 
volbou vhodného míchadla a doby míchání. Promíchání obou složek se 
provádí mechanicky, např. pomaloběžnou elektrickou vrtačkou 
s lopatkových příslušenstvím po dobu několika minut. Je nutno dbát na 
důkladné promíchání směsi zejména u dna a stěn nádoby. Po promíchání je 
nutno co nejdříve zahájit aplikaci polymermalty! 

 

Aplikace 

Polymermalta ResiFix 40 se běžně nanáší zednickou lžící a při jejím 
zpracování se používají stejné postupy, jako při práci se sanační maltou.  
Velké plochy nemohou zůstat bez podpory a vyžadují použití bednění. 
Doporučené teploty pro aplikaci polymermalty ResiFix 40 leží v intervalu +10 
až +25 °C. Nikdy neaplikujte ResiFix 40 při teplotách nad 30 °C, hrozí rychlý 
průběh chemické reakce a velký vývin tepla! 

 

Technické 
informace 

Složení Složka A: disperze anorganických plniv a pigmentů ve 
směsi nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic, 
s přídavkem aditiv. 
Složka B: speciální aminické tvrdidlo. 

Vzhled  ResiFix 40 je šedá hmota polosypké konzistence. 
Maximální velikost zrn 0 – 0,5 mm 
Tloušťka aplikované vrstvy Minimálně 5 mm, maximálně 30 mm v jednom pracovním 

kroku. 
Při větších tloušťkách může dojít ke znehodnocení vrstvy 
vlivem vyvíjejícího se tepla při reakci. 

Konzistence Polosypká 
Hustota (natužená směs) 
směs) 

1,75 – 1,85 g/cm3 

Doba zpracovatelnosti  
(20 °C) 

Cca 45 minut v závislosti na množství. S rostoucím 
množstvím natužené směsi se doba zpracovatelnosti 
zkracuje. 

Aplikační teplota +10 °C až +25 °C 
Přídržnost k betonovému 
podkladu 

Min. 3 MPa (převyšuje soudržnost běžného betonu) 

Pevnosti v tlaku 
(14 dní, 20 °C) 

Min. 115 MPa 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiFix 40 
Epoxidová polymermalta s vysokou pevností v tlaku určená pro opravu 
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Vytvrzení 

Při aplikaci je třeba zajistit takové teplotní podmínky, aby nedošlo  
k vysrážení vlhkosti na povrchu (rosný bod). Větráním je nutné omezit 
případný výskyt kyselých plynů a par (např: CO2), které reagují s tvrdidlem a 
znemožňují dokonalé vytvrzení materiálu.  
Opravené plochy je možné vystavit mechanickému nebo chemickému 
namáhání po 7 dnech od aplikace (platí pro vytvrzování při 20 °C). Při 
nižších teplotách se tato doba prodlužuje. Finálních mechanických 
parametrů je dosaženo po 14 dnech od aplikace (platí pro vytvrzování při  
20 °C).  
Po vytvrzení může zůstat polymermalta ResiFix 40 na povrchu lepivá. 
Dolepování se odstraní omytím povrchu 3% roztokem kyseliny citrónové. 

 

Čišt ění a 
údržba 

Míchací a aplikační nástroje musí být ihned po aplikaci omyty vhodným 
ředidlem (např. S 6300, C 600 nebo acetonem). Zatvrdlý materiál odstraníte 
mechanicky. 

 

Balení Polymermalta ResiFix 40 je dodávána v kovovém kbelíku ve 14 kg sadě. 
Plastová láhev se složkou B je vložena do kbelíku se složkou A.  

 

Skladování 
Výrobek skladujte v suchu, mimo dosah mrazu a přímého slunečního záření 
v originálních neotevřených obalech. Při dodržení těchto podmínek je 
skladovatelnost výrobku 24 měsíců. 

 

Ochrana 
zdraví a 
bezpečnost 
při práci 

Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. 
Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. 
Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Nevdechujte výpary, 
v případě potřeby použijte respirátor. 
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku. 

 

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

 


