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RUST-OLEUM 3366  

epoxi padlóalapozó  

Termékismertető 
 

 

Típus: A RUST-OLEUM 3366-os epoxi gyors alapozó egy olyan gyorsan száradó, kétkomponensű, 

oldószermentes epoxi alapozó, ami olyan különleges alapok, mint az úsztatott betonok, esetére 

lett tervezve, a tapadás javítása érdekében.  
 

Főbb jellemzők 
Kiemelkedő tapadás és kötőerő – A 3 órás átvonhatósági idő lehetővé teszi, hogy az alapozóra 

még ugyanaznap felhordják a fedőbevonatot – A termék világosszürke kinézetű, ami a 

következő réteg számára jobb fedést biztosít.  
 

Ajánlott alkalmazás:  

Tömör, sima felületekre, mint az úsztatott beton, mozaiklap, vagy kerámia csempe.   

A termék használható minden REUST-OLEUM  és MATHYS epoxi és poliuretán termékkel 

kombinálva. Minden egyéb termék esetében ajánlatos az összeférhetőségre előzetes vizsgálatot 

végezni. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     selyem 

Szín:       világosszürke 

Sűrűség:      1,1 kg/l 

Szárazanyag-tartalom:  100 % (tf% és s%) 

Ajánlott szárazréteg-vastagság:   

      nedves: 165 µm 

      száraz: 165 µm  

VOC tartalom:    30 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 30 g/l (max.) 

Kategória:      A/h 

EU határérték:    30 g/l (2010) 
 

Száradási idők:      20 
o
C, 50% r.p.    

Érintésszáraz:    1,5 óra múlva 

Átvonható::     3 óra múlva (36 órán belül) 

Teljes kikeményedés:  5 nap (járható 3 óra múlva) 
 

Fontos: alacsonyabb hőmérséklet (és nagyobb rétegvastagság) növeli a kikeményedési időt! 
 

Kiadósság:  elméleti:  6 m
2
/l (165 µm sz.r.vastagságban) 

     gyakorlati: A gyakorlati kiadósság számos tényezőtől függ, úgy, mint:  

         az alap porozitása, érdessége, és a felhordás során előálló  

         anyag-vesztességtől. 
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Felület előkészítés:  

Új betonnak legalább 30 naposnak kell lenni. A felületnek tisztának kell lenni, valamint 

olajtól, zsírtól portól és piszoktól és egyéb szennyeződéstől mentesnek-. 

Távolítsuk el a felületről a zsírt, olajat és egyéb szennyeződést lúggal, vagy nagynyomású vizes 

mosással (vagy gőzős tisztítással). A már meglévő bevonatot teljes mértékben távolítsuk el a 

felületről. A legjobb eredmény érdekében a felület szemcseszórása ajánlott. 
 

Felhasználási utasítások 
A magas kanna tartalmaz egy kanna gyantát és egy kanna aktivátort. Vegyük ki ezt a két kannát és a 

tartalmukat keverjük fel alaposan, majd a nagy edényben kever össze alaposan, egy széles lapú 

keverővel. Egy 25 mm-es faléc ideális erre a célra. Keverjük az elegyet kb. 2-3 percig, amíg egy 

egyenletes színt és konzisztenciát nem kapunk. Egy órán belül használjuk fel a keveréket. A 

maximális edényidő 2 óra, 20
 o
C –on. 

 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés: Használjunk természetes sörtéjű ecsetet, hosszú sörtével. Ne hígítsuk! 
 

Hengerlés:  Használjunk közepes hengert. Ne hígítsuk! Két óra múlva cseréljük ki a hengert és  

     mossuk ki a hengereket. 
 

Tisztítás:  A dolgozó mossa le az eszközöket langyos, szappanos vízben, mielőtt a termék  

     teljesen megszáradna. 

Ha még az aktivátorral történő összekeverés előtt maga a gyanta kiömlene, akkor  

olyan erős oldószerrel, mint a RUST-OLEUM 160-as hígító, még eltávolítható.  
 

Felhasználási körülmények 
Minimális környezeti hőmérséklet 10 

o
C, és maximum 30 

o
C. A hideg, nyirkos környezet 

meggátolhatja, vagy elhúzhatja a teljes kikeményedést. Kerüljük el a túl vastag felhordást! 
 

Megjegyzés 
Noha ez a termék javítja a tapadást kritikus felületeken, ezeknek a jellege nagyon változó 

lehet. Éppen ezért mindig készítsünk egy próbafelületet, hogy az elérhető tapadás megfelelő-

e? 

Ez vonatkozik olyan felületekre is, amelyek tisztítása nehézkes, mint pl. csempék, amelyek 

egyúttal járófelületek is. A RUST-OLEUM 3366-os bevonat alapjába véve csak egy alapozó, 

nem pedig kopó felület. Ez a termék soha nem fog megfelelő tapadást biztosítani laza, 

törékeny, piszkos, vagy egyébként nem megfelelő felület esetén.  

Az alaptól és a tisztítás hatékonyságától függően, a RUST-OLEUM 3366-os bevonat nem lehet 

olyan hatásos, mint a hagyományos szemcseszórás. Mi azt javasoljuk, hogy mindig 

használjanak ilyen eljárást, ha csak lehetséges, kiváltképp nagyobb és erősebb 

igénybevételnek kitett felületek esetén.  

 

Biztonságtechnika 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények:  2 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a hőmérséklet 10 és 25 
o
C között van.  
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