
 
 
 
 

Техническа характеристика 

EPOMAX-MT 
Три компонентен, високоякостен течен епоксиден разтвор  

 
 
 

Описание 
 
EPOMAX-MT е три компонентен, течен, 
високоякостен, несвиваем разтвор, на 
основата на двукомпонентна епоксидна 
смола без разтворители (Компоненти A и 
B) и специален кварцов пясък (Компонент 
C).  Притежава: 

• Много добра течливост. 
• Високи начални и крайни якости. 
• Отлична адхезия към стомана и бетон. 
• Устойчивост на удари и вибрации.  
• Химическа устойчивост. 
• Водоплътност. 
 
Продукта е сертифициран с маркировка CE 
според EN 1504-3 
 

Области на приложение 
 
Течен разтвор за: 
 

• Анкериране на болтове. 
• Фундаменти на машини. 
• Мостови лагери. 
• Подпори. 
 
Също така може да се използва и за 
поправки и корекции на увредени бетонови 
елементи. 
 

Технически характеристики 
 
Вид (A, B): двукомпонентна 

епоксидна смола  
Вид (C):                        Кварцов пясък 

Съотношение на  
смесване (A:B:C): 3:1:16 по маса 

Вид: течен разтвор 

Цвят (A+B+C):               Светло сив   

Плътност (A+B+C):       1,9 kg/l  

Време за работа: Около 40 min при 
     +230C 
 

Минимална температура  
на втвърдяване: +80C 

Проходимост: След 16 h при +230C 

Следващ слой: В рамките на  24 h    
при +230C 

Крайна якост:  След 7 дни  
 при +230C 

Якост на натиск: >90 N/mm2  
(EN 12190)   

Якост на огъване:  >30 N/mm2 
(EN 12190) 

Съдържание на  
хлориди:      0,00%                     
(EN 1015-17)   
 

Якост на адхезия:   > 3 N/mm2  
(ΕΝ 1542)                    (разрушаване  на 

бетона) 

Адхезия след 50 цикъла                                 
замразяване/размразяване:            
(EN 13687-2)            > 3 N/mm2 

(разрушаване   
 на бетона) 

Капилярна водна                                 
абсорбция:               <0,1 kg·m-2·h-0,5 
(EN 13057) 
 
Почистване на инструментите: 
Инструментите трябва да се почистят с 
разтворител SM-12, незабавно след 
употреба. 
 

Указания за употреба 

1. Подготовка на основата 
Основата трябва да е: 
• Суха и здрава. 
• Почистена от материали, които могат 

да попречат на адхезията, като прах, 
рушащи се части, кофражно масло, 
антисъсъхващи мембрани, стари 
покрития и т.н. 

 

 



 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже 
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на 
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при 
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

 

 

Според вида на основата, тя трябва да се 
обработи чрез шлайфер, пясъкоструйка, 
водоструйка, съчмен бластер и т.н. След 
което повърхността трябва да се почисти 
изяло от прах. 

2. Изработване на кофраж 
Кофража за изливане на разтвора трябва 
да бъде изработен по такъв начин че да 
няма течове и да позволява на разтвора да 
запълни целият обем гравитачно. 
Препоръчва се да се използва кофражно 
масло, като SPLIT-2000, което ще улесни 
премахването на кофража.  
 
3. Смесване на компонентите 
Компоненти A (смола) B (втвърдител) и C 
(пясък) са пакетирани в две отделни 
опаковки, в точно определено 
съотношение.  
Първоначално компонент А се разбърква 
цялостно. След това, цялото съдържание 
на компонент B се добавя към цялото 
съдържание на компонент  A. Смесването 
на двата компонента се извършва за около 
1-2 минути чрез нискооборотен миксер (300 
обр/мин.).  Особено важно е сместа да се 
разбърка добре в близост до стените и 
дъното на опаковката, за да се постигне 
равномерно разпределяне на втвърдителя. 
Смесените компоненти А и В се 
преместват в голям чист съд и към тях, под 
непрекъснато разбъркване, постепенно се 
добавя цялото количество на компонент С. 
Смесването се извършва с нискооборотен  
миксер (300 обр/мин.), до образуване на 
еднородна смес (приблизително 3-5 
минути).  
 
4. Полагане  
Смесеният EPOMAX-MT се излива без 
прекъсване в кофража, за да се избегне 
въвличане на въздух.  При анкериране, 
първо се запълва поне половината от 
обема на отвора, след което се поставя 
анкера в разтвора.  
 

 
 
 
 
Дебелини на слоя над 5 cm трябва да се 
избягват. При необходимост, се нанася 
втори слой в рамките на 24 часа след 
полагане на първият слой.  
 

Разход 
 
Разхода на EPOMAX-MT е приблизително  
1,9 kg за литър обем.   
 

Опаковка 
 
EPOMAX-MT се предлага в опаковки 
(A+B+C) от 25 kg. 
 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки на места 
защитени от влажност и ниски 
температури. Препоръчителна 
температура на съхранение от +5°C до 
+35°C. 
 

Забележки 
 
• Обработваемоста на епоксидните 

материали се влияе от тяхната 
температура. Най-добрата температура 
за полагане е между +15°C и +25°C, при 
която продукта има оптимална 
обработваемост и се втвърдява както 
се очаква. При ниски температури под 
+15°C се наблюдава забавяне на 
втвърдяването, докато при високи  над 
+30°C се наблюдава ускоряване. . През 
зимните месеци се препоръчва леко 
нагряване на продукта преди полагане, 
докато през лятото е препоръчително 
материала да се съхранява в студени 
помещения преди полагане.   

• Адхезията между последователни 
слоеве може значително да се повлияе 
от влага или прах. 
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• Епоксидните слоеве трябва да се 

защитят от влага за 4-6 часа след 
полагане. Влажността може да доведе 
до избеляване и/или да повлияе на 
втвърдяването. Избелели или 
невтвърдили се части от повърхността  
трябва да се премахнат чрез шлайф 
машина. 

• В случай при които времето между 
полагане на последователни слоеве е 
по-дълго от препоръчителното или в 
случай на полагане върху стари слоеве, 
повърхността трябва да се почисти и да 
се обработи с шлайф машина, преди 
полагане на новият слой. 

• EPOMAX-MT е напълно безопасен за 
здравето след втвърдяване. 

• Преди употреба се консултирайте с 
инструкциите за безопасност, посочени 
върху опаковката.  
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EN 1504-3 

Concrete repair product, PC (Polymer Concrete) 
 
Compressive strength: class R2 

Chloride ion content: ≤ 0,05% 

Adhesive Bond: ≥ 0,8 MPa 

Thermal compatibility part 1: ≥ 0,8 MPa 

Capillary absorption: ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5  

Dangerous substances: comply with 5.4 

Reaction to fire: Euroclass F 

 
 
 
 
 
 
 


