
Technický list 
Stavební chemie  

 

Epoxy ochrana 
Aqua EP 150 TC 
(Aqua Topcoat EP 150 TC)  
 
 

���� transparentní  
���� polomatný  
����   paropropustný 
 
 

Popis výrobku 
 
Neplněný, transparentní, polomatný, vodou 
emulgovatelný, paropropustný, bezrozpouštědlový, 
dvousložkový systém na bázi epoxidových pryskyřic 
s dobrou odolností vůči olejům, tukům, ředěným 
louhům a ředěným kyselinám. 
 
 

Použití 
 
V interiéru i exteriéru jako krycí transparentní 
polomatný nátěr pochozích nebo pojížděných 
epoxidových povlaků včetně povlaků opatřených 
posypovými čipsy.  
 
 
 
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
10 kg sada  (4 kg složka A + 6 kg složka B)  
 
 
Skladování:  
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení 
po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Spotřeba:                                cca 0,15 kg / m2                                                  

Viskozita (A + B):  cca 650 - 750 mPas 

Hustota (A + B): cca 1,1 g/cm3 

Doba zpracovatelnosti:           cca 25 – 30 minut                                                

Teplota zpracování:                +15°C až +25°C  

Mísící poměr:                           A : B = 2 : 3 

Barva:                                     transparentní                                              
 

Výše uvedené údaje představují průměrné hodnoty 
dosažené v laboratorních podmínkách. Vzhledem 
k použití přírodních surovin se mohou hodnoty 
jednotlivých výrobních šarží nepatrně lišit. Tyto 
nepatrné odlišnosti nemají vliv na funkčnost 
výrobku. 

 

Zkoušeno podle 
 
EN 13813:2003 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36640-00/01 Epoxy ochrana Aqua EP 150 TC,  1.7.2015 , jda, str. 1 

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice  
Tel.: 548 426 711  Fax: 548 426 721 
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz 



Technický list  
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Zpracování 

 
Doporu čené nářadí: 
Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací 
nádoba, štětec, airless stříkací zařízení, váleček s 
mikrovlákny. Nářadí po upotřebení očistěte vodou. 
 

Podklad: 
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat 
požadavkům platných norem. 
Na všechny plně vytvrzené povlaky na epoxidové bázi.    
 

Nevhodné použití: 
Na podklady se stálou nebo zvyšující se vlhkostí. 
 
Příprava podkladu: 
Pokud provádíte nátěr ihned po uplynutí 
předpokládané doby tuhnutí povlaku (např. u 
Murexin Epoxidového povlaku EP 3  do cca 48 hodin) 
není nutná žádná zvláštní příprava podkladu. Jinak 
podklad přebruste a prach vysajte vysavačem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Míchání: 
Potřebná množství míchejte vždy v konstantním 
váhovém poměru A : B = 2 : 3. Nejprve důkladně 
promíchejte složku A, potom k ní přidejte složku B a 
nízkootáčkovým elektrickým mísidlem  promíchejte 
až do dosažení úplné homogenity dávky (doba 
míchání cca 3 - 5 min.). Promíchejte i materiál u dna 
a stěny obalu. K zajištění stejnoměrného vytvrzení a 
k zamezení vzniku lepivých míst (chyba v míchání) 
přelijte promíchaný materiál do čisté nádoby a opět 
důkladně promíchejte.  
Větší smíchaná množství se po překročení doby 
zpracovatelnosti mohou zahřívat, což vede ke 
zvýšenému vývinu vysoké reakční teploty a silného 
zápachu. 
 
Zpracování: 
Důkladně promíchanou Epoxy ochranu  Aqua  EP 150 

TC nanášejte na podklad v rovnoměrné a tenké 
vrstvě (max. 0,15 mm) válečkem s mikrovlákny. 
Nanášejte systémem „do kříže“. Výrobek má bílou 
barvu (cca RAL 9010), po zaschnutí (po cca 3 
hodinách) nátěr ztransparentní.  
 
Případné žloutnutí nátěru způsobené chemikáliemi 
nebo UV zářením nemá vliv na jeho technické 
vlastnosti. 
 
 
 
 
  
 
 

Pro perfektní systém 

 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 

 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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