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SYSTOPP
®
Colerit EH2 

 
Oldószermentes epoxigyanta kötőhíd és záróalapozó 
felszálló nedvesség ellen ásványi aljzatokra 
 
Alkalmazási terület: a SYSTOPP

®
Colerit EH2 gyorsan száradó, kétkomponen-

ses epoxigyanta nagyszilárdságú kötöttesztrichek készítéséhez, de alkalmas fel-
szálló nedvesség elleni záróréteg képzésére is. 

 
Felhasználható: minden cement-és kalciumszulfát kötőanyagú aljzatra, 

beleértve olyan nehezen kezelhetőket is, mint zártpórusú betonok vagy öreg 
betonok. 
 

Tulajdonságok: tapadásközvetítő réteg a cement-és kalciumszulfát esztrichek 

valamint a teherbíró beton, habarcs-és esztrichfelületek között. Nedvességzáró 
hatású a mattnedves cementbázisú felületig. Mellékhatásként szilárdítja a felületet 
és szabályozza az aljzat szívóképességét. 
 

Termékadatok:  
Sűrűség 20°C-nál  kb.: 1,5 kg/liter 
Viszkozitás 20°C-nál  kb.: 1000 mPas 
Bedolgozható 20°C-nál kb.: 25 percig 
Keverési arány:  5 plusz 3 gyanta + keményítő súlyarányban 
Szárazanyag tartalom  kb.: 100 % 
 

Környezeti feltételek: 
Bedolgozási hőmérséklet: +10°C és +30°C között*

 

Relatív páratartalom:  < 80 % 
*A magasabb hőmérséklet általában rövidíti a bedolgozhatóság idejét és csökkenti a viszkozitást, míg az 

alacsony hőmérséklet meghosszabbítja a bedolgozhatóság idejét és növeli a viszkozitást. 
 

Fogadóaljzat: 
Az aljzat legyen szilárd, repedésmentes, tiszta és mentes minden tapadásgátló 
anyagtól. Az aljzatszilárdságnak el kell érnie a C20/25 illetve a CT/CA C20 F4 
értékeket. Felhordható száraztól mattnedvesig terjedő, de tócsamentes felületre 
(Figyelem! A kalciumszulfát esztrichek legyenek szárazak, vagyis 0,5 CM% alatti 
maradék nedvességtartalmúak!) Biztosítani kell az aljzatot a felszálló nedvesség 
utánpótlódása ellen. Az aljzat hőmérséklete a felhordáskor legyen legalább 3°C-al 
az uralkodó harmatponthőmérséklet fölött. 
 

Anyagszükséglet: 
400 és 700 g/m

2
 között, az aljzat mindenkori nedvszívóképessége és érdessége 

függvényében, felhordott rétegenként. 
 

Bedolgozás: 
Kötőhídként: az A gyantát a B keményítővel a szállított tárolóedényben 5:3 keverési 
súlyarányban össze kell keverni. A keményítő komponenst keverjük a gyanta 
komponensbe. A keverést mechanikus keverőgéppel kell elvégezni és szigorúan be 
kell tartani a 3 perces keverési időt! A SYSTOPP

®
Colerit EH2-őt festőhengerrel, 

kefével vagy seprűvel hordhatjuk fel az aljzatra. A hagyományos cement-vagy 
kalciumszulfát kötőanyagú kötöttesztrich felhordásának „friss a frissre” módszerrel, 
a SYSTOPP

®
 Colerit EH2 kötésének beindulása előtt kell történni. Cement-vagy 

kalciumszulfát öntőesztrich felhordása előt a SYSTOPP
®
 Colerit EH2 felületét meg 

kell hinteni homokkal és 24 óra keményedés után szabad csak az öntőesztrichet 
felhordani rá. 
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Nedvességzárkénti használathoz: a keverést ugyanúgy kell elvégezni, mint a 
kötőhíd esetében. A rétegek között 24 órás szünettel két rétegben kell felhordani, 
ugyanazokkal az eszközökkel, mint a kötőhídnál. 
 

Tárolás: a SYSTOPP
®
 Colerit EH2 bontatlan gyári csomagolásban +10°C és 

+30°C közötti hőmérsékleten, a gyártás dátumától számítva legalább egy évig 
eltartható. 
 

Általános előírások: bedolgozásánál betartandók az erre vonatkozó 

szabványok, szabályozók, szakmai előírások, különös tekintettel az MSZ EN 13813, 
a DIN 18560, és a DIN 18353 szabványokra. Betartandók a vegyi anyagok 
kezelésére általánosan érvényes szabályok! 
 

Ártalmatlanítás: A tartályokat csak teljesen kiürített állapotban szabad a 

munkahelyi hulladékgyűjtőbe helyezni. A kikeményedett gyantát háztartási 
hulladékként lehet ártalmatlanítani. 
 

Jogi nyilatkozat: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és 

jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. 
Összehangolásuk elengedhetetlen a konkrét építési feladattal, rendeltetési céllal és 
a helyi adottságokkal. A fent írtak betartása esetén a műgyanta teljesíti a megadott 
paramétereket. A jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor 
kötelező érvényűek, ha azok írásban történtek. Az általános szakmai szabályok a 
fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók. 
Az esztrich-és ipari padló készítés szakértelmet igényel! Ezért értékesített 
termékünkkel kapcsolatos reklamációt csak abban az esetben áll módunkban 
elfogadni és kivizsgálni, ha az adatlapon közölt utasítások betartását 
hiteltérdemlően bizonyítani tudják  (az építéshelyi körülményekre és a bedolgozásra 
egyértelműen és világosan utaló hiteles építési naplóbejegyzések). Erre az 
adatlapra jogi követelés nem alapozható! 


