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®

E VERS COMPACT / COMPACT R
( 2,5 – 4,0 mm )

Epoxy, high-strength floor based on colourless epoxy resin and coloured quartz aggregates,
available in two varieties as a "stone carpet" trowel system or backfilled system.

E VERS® COMPACT is an epoxy, very durable, solvent-free flooring system in a
rozpuszczalników systemem posadzkowym występującym w wersji zacieranej o gładkiej
trowel version with a smooth slip resistant or backfilled structure (E VERS®
COMPACT
R), with increased
roughness and
a higherCOMPACT
slip resistance
strukturze
antypoślizgowej
lub zasypywanej
(E VERS®
R), class.
E VERS® COMPACT floor provides high chemical and mechanical resistance.
o podwyższonej chropowatości i wyższej klasie antypoślizgowości.
Posadzka E VERS® COMPACT zapewnia wysoką odporność chemiczną
Product description

i mechaniczną.
Products included in the E VERS® COMPACT system:
• E VERS®
100 or E VERS®
- epoxy
primer and
sealant
Produkty
wchodzące
w skład 200
systemu
E VERS®
COMPACT:
• E VERS® 200 - high quality epoxy base coating
high
VERS® 300
100 -lub
E quality
VERS®epoxy
200 –impregnation
epoksydowacoating
warstwa gruntująco-uszczelniająca
• • EE VERS®
• Natural and coloured quartz aggregates
• E VERS® 200 – wysokiej jakości epoksydowa warstwa zasadnicza
• E VERS® 300 – wysokiej jakości epoksydowa warstwa nasycająca
• Kruszywa kwarcowe naturalne i barwione

Characteristics

The E VERS®
COMPACT
floor posiada
has the following
characteristics:
Posadzka
E VERS®
COMPACT
następujące
cechy charakterystyczne :
• High scratch and abrasion resistance
•• High
chemical
and mechanical
resistance
Wysoka
odporność
na zarysowania
i ścieranie
• Different types of finishes
Wysoka
odporność chemiczna i mechaniczna
•• Easy
to clean
•• Meets
high
hygiene
requirements
Rożne
rodzaje
wykończeń
•• Matte
version
possible
Łatwość w utrzymaniu czystości
• A large variety of colours
• Spełnia wysokie wymogi higieniczne
• Możliwość wykonania w wersji matowej
•

Duża różnorodność kolorystyczna

Posadzka
E VERS®
COMPACT
bardzo
odporność
na szeroki
zakres
The E VERS®
COMPACT
floorwykazuje
shows very
gooddobrą
resistance
to a wide
range of
agresywnych
środkówagents
chemicznych,
w as:
przemyśle między innymi na:
aggressive chemical
found inwystępujących
industry, such
Chemical
resistance

nasycony
roztwór
NaCl,
••saturated
NaCl
solution,
••ethanol,
etanol,
•nitric
acid
,
azotowy
,
• kwas
• acetic acid
• kwas octowy,
•lactic acid,
kwas mlekowy,
••sodium
hydroxide,
• wodorotlenek sodowy,
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• potassium
hydroxide,
• wodorotlenek
potasu,
• ammonia.
• amoniak.
Full chemical
resistance na
table
availablechemiczne
on request.dostępna na życzenie.
Pełna
tabela odporności
substancje
Note: Surface softening and discoloration may occur for some very aggressive
Uwaga:
w przypadku
agresywnych
chemicznych
mogą pojawić
chemicals,
dependingniektórych,
on the typebardzo
of spilled
substance,środków
exposure
time and cleanliness
się
zmiękczenia
powierzchni
oraz
odbarwienia
uzależnione
od
rodzaju
rozlanej
substancji,
standards.
czasu oddziaływania oraz standardów utrzymania czystości.

Range of application

Posadzki
VERS® COMPACT
mająused
szerokie
zastosowanie
wszędzie
tamloads
gdzie
E VERS®ECOMPACT
floors are widely
wherever
there are high
mechanical
występują
duże
obciążenia
mechaniczne
i
są
dedykowane
dla
wszelkich
zakładów
i
and are dedicated to all plants and facilities of various industries, including:
obiektów różnych gałęzi przemysłu między innymi w:
•• factories
andi zakładach
productionprodukcyjnych,
plants in dry and
wetprodukcji
production
(COMPACT
fabrykach
przy
suchej
i mokrejR),
• loading
ramps,
(COMPACT R),
• workshops and technical rooms,
•
rampachplants,
załadunkowych,
• assembly
•• warehouses,
warsztatach i pomieszczeniach technicznych,
•• high
storage halls,
montowniach,
• material warehouses,
magazynach
,
•• industrial
and food
warehouses
• halach wysokiego składowania,
składach materiałowych,

•

• h.
Absorption
and water
premeability

The structure of the E VERS® COMPACT coating ensures virtually zero
Struktura
posadzek
E VERS®
COMPACT
zapewnia
praktycznie
absorption
and water
permeability
according
to EN
1062-3. zerową absorpcję
i przepuszczalność wody. Badania wykonano zgodnie z EN 1062-3.

Slip resistance

E VERS®
COMPACT slip resistance
tests
have been
carried
out in accordance
with
Badania
przeciwpoślizgowości
E VERS®
COMPACT
zostały
przeprowadzone
zgodnie
two standards DIN 51130 and DIN 51097 and have obtained class R11 / B
z dwiema normami DIN 51130 i DIN 51097 i uzyskały klasę R11 / B

VOC emissions

Występujące
w systemie
VERS®
COMPACT
materiały,
sąare
wolne
od rozpuszczalników,
The materials
present inEthe
E VERS®
COMPACT
system
solvent-free,
and have
zostały
przetestowane
pod
względem
emisji
LZO
zgodnie
z
normą
EN
ISO meet
11890:2
been tested for VOC emissions in accordance with EN ISO 11890: 2 and
the
requirements
for VOC
emissions
indoor floor
LZO <500g
/ l posadzkowych
i spełniają
wymogi
dotyczące
emisjifor
LZO/VOC
dla systems
wewnętrznych
systemów
LZO<500g/l

Hygenic properties

Systemy
posadzkowe
VERS®
COMPACT
higieniczny,
a kruszywa
E VERS®
COMPACT Eflooring
systems
have posiadają
a hygienicatest
certificate,
and natural
and
dyed aggregates
thatstanowiące
are components
of the
systemposiadają
have a hygienic
certificate
naturalne
i barwione,
składniki
systemu
atest higieniczny
radiation hygienic certificate.
iand
radiacyjny.
•

Impact resistance according to EN ISO 6272-1

• Capillary absorption and water permeability
according to EN 1062-3

Technical data

Class II: ≥ 10 Nm
2

0,002 kg/m x h

•

Reaction to fire class according to PN-EN 13051-1+A1:2010 Bfl-S1

•

Abrasion resistance according to EN ISO 5470-1

420 mg

•

Slip-resistance class according to DIN 51130

R11

•

Slip-resistance class according to DIN 51097

B

•

Peel adhesion resistance according to PN EN 1542

≥ 1,5 N/mm

•

Compressive strength according to PN EN 12504-2

>50Mpa

•

VOC emissions

< 500 g/dm3

0,5

2
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Atest
higieniczny
Narodowego
Instytutu
Zdrowia
Hygienic
certificatePaństwowego
of the NationalZakładu
Institute Higieny
of Hygiene
of the National
Institute
of Public
Publicznego
Health no. HK
nr /HK/B/0248/01/2016.
B / 0248/01/2016.
Classification
report on
reaction to
fire issued
by the
Institute
of Instytut
Ceramics
and Building
Raport
klasyfikacyjny
w zakresie
reakcji
na ogień
wydany
przez
Ceramiki
i
Materials
No.
SG-83/16
/
N.
Materiałów Budowlanych nr SG-83/16/N.
Raport
wE
żywicy
VERS
200
stanie
płynnym zgodnie
z normą
ISO
Report badania
on VOC LZO
test in
VERSE200
resin
in w
liquid
in accordance
with ISO
11890:
2 No.
11890:2
nr
LZF00-01230/18/Z00NZF.
LZF00-01230 / 18 / Z00NZF.
Reports and
certificates

Raport
odporności
mechanicznej
wydany
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Report badań
on mechanical
resistance
tests issued
byprzez
SPEKTROCHEM
Coating, Adhesive
an Polymers Research and Development Centre No. 1074/2016.
Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM nr 1074/2016.
Atest
higieniczny
naturalnych
kwarcowych
Państwowego
Zakładu
Hygienic
certificate
of natural kruszyw
quartz aggregates
of the
National Institute
of Higieny
Hygiene nr
HK/B/1254/01/2016
No. HK / B / 1254/01/2016
Atest
higieniczny
barwionych
kruszyw
Państwowego
nr
Hygienic
certificate
for coloured
quartzkwarcowych
aggregates of
the National Zakładu
Institute Higieny
of Hygiene
HK/B/1254/02/2016
No. HK / B / 1254/02/2016
Świadectwo
z zakresu
higienyfor
radiacyjnej
kruszyw
kwarcowych
barwionych
Radiation hygiene
certificate
coloured quartz
aggregates
- National
Institute of
Państwowego
Zakładu
Higieny nr HR/B/95/2016
Hygiene No. HR
/ B / 95/2016

Cleaning

Preparation and
quality of base
area

Mixing
and application

Binding time

Regularne
czyszczenie
oraz konserwacja
wydłuża
i poprawia
wygląd of
Regular cleaning
and maintenance
extends
the lifeżywotność
and improves
the appearance
posadzki.
Systemy
posadzkowe
E
VERS®
COMPACT
czyści
się
przy
zastosowaniu
the floor. E VERS® COMPACT flooring systems are cleaned using standard chemical
standardowych,
czyszczących
chemicznych
sprzętuusing
czyszczącego.
Jednak
and water agents
and cleaningśrodków
equipment.
However, ibefore
chemical cleaning
agents
and detergents,
you should consult
operation with
the suppliernależy
of cleaning
przed
zastosowaniem
chemicznych
środkówtheir
czyszczących
i detergentów,
agents and make
a test onzthe
invisibleśrodków
part of the
floor. Instructions
for recommended
skonsultować
ich działanie
dostawcą
czyszczących
oraz wykonać
próbę na
cleaning
methods
are
available
from
the
floor
system
manufacturer.
niewidocznym fragmencie posadzki. Instrukcja zalecanych sposobów czyszczenia jest
dostępna u producenta systemu posadzkowego.
The best method
area preparation
is dust-free
blasting.
Other preparation,
e.g.się
Najlepszą
metodą of
przygotowania
powierzchni
jestshot
bezpyłowe
śrutowanie.
Dopuszcza
milling,
manual
or
machine
grinding,
firing,
etc.
is
allowed.
The
base
area
is
usually
a
możliwość innego przygotowania, jak np.: frezowanie, ręczne lub maszynowe szlifowanie,
concrete
or
polymer
surface.
opalanie itp.
Powierzchnia bazowa jest zazwyczaj powierzchnią betonową lub polimerową. Powierzchnia
The base area must be clean and free of dust and loose particles. The concrete must
bazowa
musi
czysta
i wolnatensile
od kurzu
oraz luźnych
Beton musi such
być wyraźnie
be clearly
drybyć
with
a minimum
strength
of 1.5 Ncząsteczek.
/ mm2. Contaminants
as
suchy,
o
wytrzymałości
na
rozciąganie
minimum
1,5
N/mm2.
Zanieczyszczenia
w wash
rodzaju
greasy and oily layers, paint residues, chemical compound residues and cement
zatłuszczenia,
zaolejenia, pozostałości farb, związków chemicznych i mleczka
must be removed.
cementowego muszą zostać bezwzględnie usunięte.
Pełne instrukcje dotyczące aplikacji dostępne są jedynie dla licencjonowanych
Full application instructions are only available to licensed and authorized contractors.
i autoryzowanych wykonawców.
WAtwarunkach
temperaturowych
odand
15°C
25°C,
należy przyjąć
wartości:
temperatures
between 15 ° C
25 do
° C,
the following
valuesnastępujące
should be taken:
• Foot traffic - 16 hours
traffic
- 24 hours
• Light
Ruchvehicular
pieszy - 16
godzin
•• Full
cure
7
days
Lekki ruch kołowy - 24 godziny
• Pełne utwardzenie - 7 dni

Packaging

Tool cleaning
Czyszczenie
i mycie
and washing
narzędzi

Wszystkie
składniki
posadzki
E VERS®
COMPACT
są dostarczane
w fabrycznie
All components
of the
E VERS®
COMPACT
floors are
delivered in factory
sealed
zamkniętych
pojemnikach
o
oznaczonych
masach
netto
containers marked with net weights.
Tool
cleaning narzędzi
after work
be carried
in a designated
place
away from themiejscu
Czyszczenie
poshould
wykonanej
pracyout
powinno
się odbywać
w wyznaczonym
production
rooms and the
place of application
of aplikacji
coatings.powłok.
You can
e.g. xylene or
z dala od pomieszczeń
produkcyjnych
i miejsca
Douse
czyszczenia
acetone
cleaning
tools.
cleaning
and washing,
it isczyszczenia
absolutely necessary
to
narzędzifor
można
używać
np.During
ksylenu
lub acetonu.
W trakcie
i mycia należy
clean
and
wash
according
to
the
instructions
of
the
solvents
manufacturers
and
avoid
bezwzględnie stosować się do instrukcji producentów danych rozpuszczalników i unikać
spilling
themna
onświeżo
the freshly
made floors.
ich rozlania
wykonane
posadzki.
Description
of
procedures
concerning
packaging
of komponentach
all components zawierają
is includedKarty
in the
Opis postępowania z opakowaniami po
wszystkich
Material
Safety
Data
Sheets
for
individual
components.
Charakterystyk poszczególnych komponentów.
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Health and
safety notes

zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania
prac
należy
zachować
szczególne
w których
Some
components
of floor
massesśrodki
whenostrożności.
unhardenedPomieszczenia,
are harmful to health.
They may
przygotowuje
sięinwykonuje
posadzki
muszą
być Special
dobrze precautions
wentylowane.
Pracownicy
cause allergies
particularly
sensitive
people.
should
be taken
when carrying
work. The
where
floors are
prepared and made must be well
powinni
używać:out
ubrania,
buty,rooms
okulary
i rękawice
ochronne.
ventilated. Workers should use: clothes, shoes, glasses and protective gloves. Detailed
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podane są w Kartach Charakterystyki składników.
safety rules are given in the Material Safety Data Sheets. After hardening,
Poliuretanowo
– cementowe
posadzkowe inert
po utwardzeniu
są body.
fizjologicznie
polyurethane-cement
flooringmasy
is physiologically
to the human
Safety Data
obojętne
dla organizmu
ludzkiego.
Do każdego
dostarczanego
składnika
Sheets containing
detailed
information
on health
and safety aremateriału
providedi for
each
material andsą
ingredient
supplied.
dostarczane
Karty Charakterystyki
zawierające szczegółowe informacje dotyczące

Storage

All materials
includedwchodzące
in the E VERS®
COMPACT
be stored
in dry być
and
Wszystkie
materiały
w skład
systemu Esystem
VERS should
COMPACT
powinny
shaded places. Optimal
temperatures
are 10-15
° C. Optymalne temperatury to 10–15°C.
przechowywane
w suchych
i zacienionych
miejscach.

Influence on the
environmeent

Posadzka
VERS® COMPACT
jest wolna and
od rozpuszczalników
jako produktharmless
końcowy
E VERS® E
COMPACT
floor is solvent-free
as a final product isi considered
uważana
spełniając
wymogi
dotyczące
to health jest
and za
thenieszkodliwy
environment,dla
byzdrowia
meetingi środowiska,
the requirements
for VOC
emissions
for emisji
LZO/VOC
dla materiałów
do użycia
w systemach
z norma
materials ready
for use ingotowych
floor systems
in accordance
with posadzkowych
EN-ISO 11890:zgodnie
2 and EC
EN-ISO
11890:2
i
Dyrektywą
WE
2004/42/EC
Directive 2004 / 42 / EC

®

Colours

EEVERS®
kolorach
wg wzornika
VERS®COMPACT
COMPACT występuje
is availablewin8 8podstawowych
basic colours in
accordance
with theLainer,
Lainer
który
jest
dostępny
na
życzenie.
Dodatkowo
istnieje
możliwość
indywidualnego
doboru
colour chart, which is available on request. In addition, there is the possibility of
barwionych
kruszyw of
kwarcowych
wg zaleceń
Klienta
individual selection
coloured quartz
aggregates
according to the customer's
recommendations
Systemy
posadzkowe
VERS®
COMPACT
dedykowane
są do and
obiektów
E VERS®
COMPACTEfloor
systems
are dedicated
to buildings
roomsi pomieszczeń,
where the
highest
chemicalsą:
resistance
andodporność
high hygiene
are required.
gdzie
wymagane
najwyższa
chemiczna
oraz wysoka higiena.
In areas exposed to direct sunlight and UV rays, there may be some differences in
Wshades
obszarach
narażonych na
nasłonecznienie i oddziaływanie promieni UV,
and discoloration
of bezpośrednie
the applied floor.
mogą pojawiać się pewne różnice w odcieniach i odbarwienia zaaplikowanej posadzki.

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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