
Alkipox EAP40 Lakier bezbarwny/kolor
Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0

Lakier  epoksydowoakrylowy nawierzchniowy do stali i betonu wysoki połysk

Opakowania:          1 , 5 ,10, 20 ltr                     matowane

Alkipox EAP40 Lakier jednoskładnikowy lakier szybkoschnący nawierzchniowy połysk i matowany

oparty o specjalną hybrydową żywicę epoksydową modyfikowaną termoplastyczną żywicą akrylową 

z dodatkiem środków poprawiającym adhezję i reologię, o dobrze zbalansowanej twardości, elastyczności 

i odporności na ścieranie. Lakier jest wodoodporny, o dobrej przyczepności do podkładów i międzywarstw.

Alkipox EAP40 Lakier przeznaczony jest do systemów zabezpieczeń antykorozyjnych stali, żeliwa, stali ocynk. Al.

w systemach ochrony przed rdzą C1-C4, betonu i w systemach wykończeń ochronno-dekoracyjnych powierzchni.

W systemie aplikowany jest na preparat Yumax Epoxy, który trawi rdzę, blokuje rdzę i chroni przed rdzą.

Alkipox EAP40 Lakier bezbarwny może stanowić bazę systemów kolorowania emalii przemysłowych, 

w tym fluorescencyjnych i luminescencyjnych na różne podłoża. Zawiera UV absorbery.

Właściwości wyrobu

lepkość (kubek Forda 4 mm, [s] 70
w temperaturze 20 °C)

gęstość, min. [g/cm3] 1,0

czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2 °C 

i względnej wilgotności powietrza 55 ± 5 %
stopień 1, max. [min] 10

stopień 6, max. [min] 20
stopień 7, max. [h] 24

zawartość suchej masy, max. % wag. 40

grubość nałożonej powłoki na sucho [µm] 40-80

zalecana ilość powłok                                 1-2

wygląd powłoki   gładka bez zacieków i pomarszczeń

połysk wg Gardnera 60°, min. % 90

twardość wg wahadła Persoza, min [s] 270

ścieralność metodą piasku kwarcowego [metoda A] 0,4

LZO, max. g/l 540

rozcieńczalnik Akasol 

Sposób stosowania
Przygotowanie podłoża:  Powierzchnie metalowe z naniesionym podkładem/międzywarstwą dokładnie oczyścić.

Powierzchnia powinna zostać oczyszczona z kurzu, brudu, śladów tłuszczów i olejów i przeszlifowana.

Przygotowanie wyrobu:  lakier przed użyciem należy dobrze wymieszać. 

W razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem Akasol. 

Malowanie: zaleca się nakładanie lakieru pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. 

Kolejną warstwę nakładać po upływie min. 1 godziny. Przy natrysku można stosować metodę "mokro na mokro".

Powłoka lakieru stanowi powłokę nawierzchniową lub może być pokryta dodatkowowo, poliuretanami wg zaleceń.

Prace malarskie prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 50-95%.

Temperatura malowanej powierzchni powinna być co najmniej o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy, min. 5 °C, 

max. 60 °C.

Mycie narzędzi: narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku Akasol.



Parametry malowania dla poszczególnych metod
metoda malowania lepkość farby średnica dyszy ciśnienie natrysku

[s] [mm] [MPa]

pędzel, wałek postać handlowa nie dotyczy nie dotyczy

natrysk pneumatyczny 20-25 1,3-1,6 mm 2,0-2,5

natrysk hydrodynamiczny 20-30 0,46-0,58 10-20

Zużycie teoretyczne wynosi 6-8 m
2
/l przy 60 µm na sucho. 

Praktyczne zużycie zależy od metod nakładania, warunków aplikacji oraz gładkości powierzchni.

Okres przydatości: 24 miesiące od daty produkcji.

Zalecenia bhp i p.poż.

Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne – stosować w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych.

Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób z rozpuszczalnikami.

Wyrób palny. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia.Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania

żywności i na stały pobyt ludzi, wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.

Środki gaśnicze: proszki i piany gaśnicze, nie stosować do gaszenia wody w pełnym strumieniu.

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób

i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania

produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają

poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć

jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności

za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego

stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych

edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie

również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań.

Producent specjalistycznych farb i lakierów:

YUMACOM Zbigniew Kreczko

43-440 Goleszów, ul. Przemysłowa 1A

tel. +48 33 8513 425

tel. kom. +48 515 286 509

www.yumacom.pl

biuro@yumacom.pl

http://www.yumacom.pl/
mailto:biuro@yumacom.pl

