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PROFI TIEFENGRUND EPOXI                 Kat. č.: 5954 
Aktualizácia 8/2022 

 
Produkt: Epoxidová dvojzložková penetračná hmota s hĺbkovým účinkom. 

 
Použitie: 
 
 
Ďalšie informácie: 

Penetračný náter pod podlahové potery a stierky na hĺbkové spevnenie cementom 
viazaných podkladov za účelom vytvorenia spevnenej a vysoko odolnej podlahovej vrstvy. 
 
Impregnuje a spevňuje nesúdržné podklady a je možné ho použiť aj pre tlakové injektáže 
muriva, betónov a pod. 

 
Vlastnosti: Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu, veľmi dobré mechanické vlastnosti, nízkoviskózna, 

odolnosť voči chemikáliám, zvýšená penetračná schopnosť. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Konzistencia: 
Farba: 
Objemová hmotnosť: 
Miešací pomer: 
Pevnosť v tlaku: 
Pevnosť v ťahu pri ohybe: 
Prídržnosť k betónu: 
Odolnosť proti opotrebovaniu podľa 
BCA: 
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie 
vody: 
Odtrhová skúška na posúdenie 

priľnavosti: 
Odolnosť proti nárazu: 
Doba spracovateľnosti (+20 °C): 
Teplota nanášaní: 
Pochôdznosť a pretierateľnosť (+20 °C): 
Ľahká zaťažiteľnosť (+20 °C): 
Plné vytvrdenie (+20 °C): 
Vlhkosť podkladu: 
Reakcia na oheň: 
Spotreba materiálu: 

živica na epoxidovej báze 
tekutá (zložka A aj B) 
žltkastá, číra (zložka A aj B) 
1 100 kg/m3 (zložka A aj B) 
hmotnostný, 6 dielov zložky A : 1 diel zložky B 
51 N/mm2 (EN 13892-2) 
32 N/mm2 (EN 13892-2) 
1,5 N/mm2 (EN 13892-8) 
 
AR0,5 
 
w < 0,1kg/(m2.h0,5) 
 
≥ 2,0 N/mm2 

trieda I ≥ 4 Nm 
20 minút 
+7–+30 °C 
24 hodín  
3 dni 
7 dní 
max. 4 % 
Efl 
cca 0,3 kg/m2 (v jednej vrstve) 
  

Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Pred začatím prác je nutné skontrolovať stav podkladu. Podklad musí byť čistý, súdržný, 
bez akýchkoľvek mechanických a organických nečistôt. Vlhkosť podkladu musí byť max. 
4 % (odporúčané meranie metódou CM).  
 
Spôsob aplikácie: 
Na čistý podklad zbavený mastnôt, uvoľnených častí, prachu a zvyškov rozpúšťadiel sa 
nanesie penetračná živica. Zmieša sa v danom pomere a vykonáva sa tak, že zložka A sa 
dôkladne premieša a potom sa prileje zložka B. Po dôkladnom premiešaní oboch zložiek 
nízkootáčkovým miešadlom alebo vŕtačkou s metlou (za nízkych otáčok - cca 300 ot./min.) 
sa zmes preleje do čistej nádoby (najlepšie plechovky), zotrie sa zo stien a ešte raz sa 
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krátko premieša. Namiešanú hmotu neskladovať vo väčšom množstve a po 5-10 minútach 
po zmiešaní znova nemiešať – hrozí vznik samovoľnej rýchlej exotermickej reakcie! 
Nanáša sa gumovou stierkou, podlahárskym valčekom (VELUR s krátkym chlpom), 
do horšie prístupných miest sa odporúča použiť štetec (ľahšie je možné vytrieť aj praskliny 
a škáry). Penetrácia musí dokonale uzavrieť povrch. V prípade zvýšenej nasiakavosti 
podkladu, penetráciu opakovať do úplného uzavretia povrchu. 
Hmota nesmie byť spracovávaná pri teplotách okolia a podkladu pod +7 °C a nad +30 °C - 
odporúčaná teplota je aspoň +12 °C, (pri teplote pod +12 °C zvyšuje viskozitu a hustne). 
Odporúčaná teplota samotného náteru je pre aplikáciu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 
do 65 %. Počas aplikácie a vytvrdzovania nesmie na hmotu prísť vlhkosť ani iné chemické 
zaťaženie. Teplota podkladu nesmie byť nižšia ako +3 °C nad rosným bodom. Podmienky 
musia byť dodržané po celú dobu spracovania až do konečného vytvrdenia materiálu. 
Na takto pripravený podklad sa aplikuje ďalšia vrstva, napr. finálny náter PROFI BEFAPUR. 
 
Čistenie náradia: Použité náradie ihneď po skončení práce umyte riedidlom S 6300. 

Odstraňovanie 
odpadu: 

Kvalita výrobku: 

 

Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 

Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu. 

Skladovanie: 
 
 

Balenie: 

24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzavretých obaloch pri teplote +10 až 
+30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok nesmie 
zmrznúť. 

SET 10 kg.  

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
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