Technical Data Sheet
Technical Data Sheet E VERS® 200
Number of pages: 2
Update: 01.08.2018

®

E VERS 200
Epoxy, two-component and colourless, high-quality construction resin for smooth and slip-resistant,
high-strength industrial and parking floors.

Product description

Operating
temperature for
application

Preparation
and quality
of base
area

E VERS® 200 jest płynną, dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową
E
VERS® 200 oisdużej
a liquid,
two-component,
solvent-free
construction epoxy
resin
konstrukcyjną
odporności
chemicznej
i dużej wodoodporności,
która
mawith
high chemical resistance and high water resistance, which is used as a base layer in
zastosowanie jako warstwa zasadnicza w żywicznych systemach posadzek
resinous industrial and utility floor systems. It also works well as a primer and can be
przemysłowych
i użytkowych.
Doskonale
sprawdza
się również
warstwa
gruntująca
used
for mudding
and filling gaps
and surface
irregularities
with jako
the use
of appropriate
oraz
może
być
stosowana
do
szpachlowania
i
wypełniania
szczelin
i
nierówności
quartz fillers or glass and composite mats
powierzchni z zastosowaniem odpowiednich wypełniaczy kwarcowych lub mat szklanych
ih
Recommended
range
to Podczas
+25 C. When
applying
and curing the
Zalecany zakrestemperature
temperatur od
+15from
C do+15
+25CC.
nanoszenia
i utwardzania
coating,
the
substrate
temperature
must
always
be
3
°
C
above
the
dew
point.
powłoki, temperatura podłoża musi być zawsze wyższa o 3 C od temperatury punktu
rosy.
Powierzchnia
zazwyczaj
powierzchnią
betonową lub polimerową.
The
base area bazowa
is usuallyjest
a concrete
or polymer
surface.
Powierzchnia
bazowa
musi
być
czysta
i
wolna
od
kurzu
luźnych
Beton
The base area must be clean and free of dust and looseoraz
particles.
Thecząsteczek.
concrete must
be
musi być
suchy, tensile
o wytrzymałości
clearly
drywyraźnie
with a minimum
strength of na
1.5 rozciąganie
N / mm2. minimum 1,5 N/mm2.
Contaminants
suchwasrodzaju
oily or greasy
layers, paint
residues,
chemical compound
Zanieczyszczenia
zatłuszczenia,
zaolejenia,
pozostałości
farb, związków
residues
and cement
wash
must be removed.
The best
method of surface
preparation is
chemicznych
i mleczka
cementowego
muszą zostać
bezwzględnie
usunięte.
dust-free
blasting.
Other preparation,
e.g. jest
milling,
manualśrutowanie.
or machine Dopuszcza
cleaning - się
Najlepsząshot
metodą
przygotowania
powierzchni
bezpyłowe
grinding, firing, etc. is allowed.
możliwość innego przygotowania, jak itp.: frezowanie, ręczne lub maszynowe czyszczenie
– szlifowanie, opalanie itp.

Mixing
and application

The
components
of E
VERS®
200
mixed for
about
min at ajednolitej
ratio of 100:
50 to
Składniki
E VERS®
200
miesza
sięare
stosunku
100:50
do1-2
uzyskania
mieszaniny
obtain
a homogeneous
przez około
1-2 min. mixture.
Full application instructions are only available to licensed and authorized contractors.
Pełne instrukcje dotyczące aplikacji dostępne są jedynie dla licencjonowanych i
autoryzowanych wykonawców.

Material consumption

Zużycie consumption
materiału zależy
od nierówności
i stopnia przygotowanego
Material
depends
on the unevenness
and degree of thepodłoża,
prepared substrate,
temperature,
thickness
of
the
coating
as
well
as
the
tools
and
application
method used.
temperatury, grubości powłoki oraz stosowanych narzędzi i metody nakładania.

Binding time

Properties of
Component A

warunkach temperaturowych
od 25
15°C
25°C,
należy
przyjąć
następujące
At W
temperatures
between 15 ° C and
° C,dothe
following
values
should
be taken:wartości:
Ruchtraffic
pieszy
- 16
godzin
••Foot
- 16
hours
Lekkivehicular
ruch kołowy
- 24
godziny
••Light
traffic
- 24
hours
Pełne
utwardzenie
••Full
cure
- 7 days - 7 dni
Appearance - colorless liquid
• Smell - characteristic
• Flash point - non-flammable
• Viscosity - 300–600 mPas
• Density - 1.1–1.2 g / cm3

LAINER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SP.K.
ul.Kościuszki. 128,16-400 Suwałki
NIP 844 235 547 KRS: 0000570754
biuro@lainer.pl www.lainer.pl

Page 1 out
of 2

Properties of
Component B

Appearance
- yellowish
homogeneous
liquid
Wygląd - żółtawa
jednorodna
ciecz
••Smell
- detectable
amine
Zapach
- wyczuwalny
aminowy
• Flash point - not self-igniting
Temperatura
zapłonu
- nie jest samozapalny
••Viscosity
- 300–400
mPas
•
Lepkość
300–400
mPas
• pH value - approx. 12
Wartość- pH
– ok.g12
••Density
1.0–1.1
/ cm3
• Gęstość - 1,0–1,1 g/cm3
E VERS® 200 is used as a primer and base layer for the following floor systems:

Range of application

• E VERS® COMPACT
• E VERS® COMPACT R
• E VERS® COMPACT AS
• E VERS® SL
• P FLEX® COMFORT
Komponenty
E VERS®
200 są wolne
od rozpuszczalników,
przetestowane
The E VERS®
200 components
are solvent-free,
tested forzostały
VOC emissions
in

VOC emissions

accordance with EN ISO 11890: 2 and meet VOC emissions requirements for indoor
pod
emisji
LZO/ lzgodnie z normą EN ISO 11890:2 i spełniają wymogi
floorwzględem
systems VOC
<500g
dotyczące emisji LZO/VOC dla wewnętrznych systemów posadzkowych LZO<500g/l

Packaging

The
E VERS®
200 components
are delivered
as sets ofkomponentów
components AA+B,
+ B, in factorySkładniki
E VERS®
200 są dostarczane
jako komplety
sealed
containers
marked with
net weights:
10 kg + 5 kg,masach
20 kg +netto:
10 kg10 kg + 5 kg,
w fabrycznie
zamkniętych
pojemnikach
o oznaczonych
20 kg + 10 kg

Tool cleaning and
Czyszczenie
i mycie
washing
narzędzi

Health and safety
notes

Czyszczenie
wykonanej
pracyout
powinno
się odbywać
w wyznaczonym
Tool
cleaning narzędzi
after workposhould
be carried
in a designated
place
away from the
miejscu z dala
od and
pomieszczeń
produkcyjnych
Doxylene
czyszczenia
production
rooms
the place of
application ofi miejsca
coatings.aplikacji
You canpowłok.
use e.g.
or
narzędzi
można
używać
np.
ksylenu
lub
acetonu.
W
trakcie
czyszczenia
i
mycia
należy
acetone for cleaning tools. During cleaning and washing, it is absolutely necessary
to
bezwzględnie
siętodo
producentów
danych
rozpuszczalników
i unikać
clean
and washstosować
according
theinstrukcji
instructions
of the solvents
manufacturers
and avoid
ich
rozlania
na
świeżo
wykonane
posadzki.
spilling them on the freshly made floors.
Narzędzia natychmiast
poconcerning
użyciu należy
umyć przy
użyciu
twardego
Zabrudzenia
Description
of procedures
packaging
of all
components
is pędzla
included
in the
po
utwardzeniu
materiału
są
nierozpuszczalne
i
można
je
oczyścić
tylko
mechanicznie
Material Safety Data Sheets for individual components.
Opis postępowania z opakowaniami po wszystkich komponentach zawierają Karty
Charakterystyk poszczególnych komponentów.
Some
components
of floor
masses when
are harmfulsą
to szkodliwe
health. dla
Niektóre
składniki mas
posadzkowych
w unhardened
stanie nieutwardzonym
zdrowia.
They
may
cause allergies
in particularly
sensitiveuczulenia.
people. Special
precautions
should
be
U osób
szczególnie
wrażliwych
mogą wywołać
Podczas
wykonywania
prac
taken when carrying out work. The rooms where floors are prepared and made must be
należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje
well ventilated. Workers should use: clothes, shoes, glasses and protective gloves.
się i wykonuje
wentylowane.
używać:
Detailed
safety posadzki
rules are muszą
given inbyć
thedobrze
Material
Safety Data Pracownicy
Sheets. Afterpowinni
hardening,
polyurethane-cement
is physiologically
inert to the zasady
human bezpieczeństwa
body. Safety Data
ubrania, buty, okularyflooring
i rękawice
ochronne. Szczegółowe
Sheets
detailed
information składników.
on health and
safety are
provided
for eachpo
podanecontaining
są w Kartach
Charakterystyki
Żywiczne
masy
posadzkowe
material
and
ingredient
supplied.
utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Do każdego
dostarczanego materiału i składnika dostarczane są Karty Charakterystyki zawierające
szcz
®

Storage

VERS 200should
powinny
przechowywane
w suchych
EKomponenty
VERS ® 200Ecomponents
be być
stored
in dry and shaded
places.i zacienionych
Optimal
temperatures are 10-15 ° C.
miejscach. Optymalne temperatury to 10–15°C.

LAINER Spółka z odpowiedzialnością, sp. k., guarantees the high quality of the materials supplied and takes full responsibility for any defects in the
materials offered. However, due to the variability of installation conditions and applications of LAINER products, the information contained in this sheet
is only general guidelines for use. The customer is solely responsible for the use of the product without prior consultation with LAINER in other areas
of application than specified in this technical data sheet, as well as for any damages resulting from it. All materials can be used only by trained and
experienced executive brigades. Directly before application, the customer is required to check the condition of the substrate, climatic conditions and
quality of materials. All descriptions, illustrations, photos, data, proportions, weights, etc. given herein are subject to change without notice and do not
represent the properties of the products specified in the contract. This document expires with the new edition.
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