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Oblasti použitia: 2-Zl. základový náter na cementové podklady (v kombinácii s vrchným 2-zl. epoxidovým náterom). 
BOSTIK 5301 EP je v kombinácii s BOSTIK 5302 EP preskúšaný pod�a DIN EN 858-1:1993 
(Odlu�ova�e �ahkých kvapalín). Len pre interiér.  

 
BOSTIK 5301 EP je na epoxidovej báze, bez obsahu plnidiel, v�aka �omu je ve�mi nízkovizkózny a 
má vynikajúcu prenikajúcu schopnos� do poréznych podkladov. Pri aplikácii výrobku s vyššou 
spotrebou vypl�uje i póry na hrubých podkladoch a týmto zais�uje hladký podklad pre následný 
vrchný náter.  

 
Zvláštne vlastnosti: - nízkoviskózny 

- vypl�ujúci póry  
- vynikajúca prenikajúca schopnos�  

 
Techniclé údaje: 
Báza: Zložka A  

epoxidová živica,  
Zložka B 
modifikované aminy 

Miešací pomer: 4 hmotn. dielov 1 hmotn. dielu 

Miešací pomer: 100 objemových dielov 28 objemovým dielom 

Farba: svetložltá svetložltá 

Objemová hmotnos� : cca 1,1 g/cm3 cca 1 g/cm3 

Farba: svetložltá – transparentná 

Konzistencia: tekutina 

Viskozita po zmiešaní: cca 250 mPas 

Objemová hmotnos� po zmiešaní: cca 1,1 g/cm3 

Teplota podkladu: +5oC až +40oC 

Doba spracovate�nosti po zmiešaní: cca 40 minút pri +23 oC 

Doba schnutia: cca 8-12 hodín pri +23 oC 

Pretierate�nos�: Behom doby schnutia mokrý do mokrého alebo po 
dosiahnutí doby schnutia. Nikdy nie neskôr než po 72 
hodinách (bežne po 24 hodinách). 

Kone�ná pevnos�: po cca 5 d�och 

Rozpúš�adlá, príp. �istiace prostriedky: pre nezaschnutý materiál SOLVENT 250, vytvrdnutý 
náter je  možné odstráni� len mechanicky 

Spotreba: cca 200 – 400 g/m2 (v závislosti na poréznosti a 
nasiakavosti podkladu) 

Skladovanie: 12 mesiacov v originálnych a pevne uzavretých 
obaloch. Skladova� pri teplote +5 oC až +35 oC. 
Dátum výroby je uvedený na obale výrobku �íselným 
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kódom. Prvá �íslica udáva rok, druhé dvoj�íslie týžde� 
výroby. 

 
Príprava podkladu: Podklad musí by� trvale suchý, �istý (bez špiny, mastnoty, tukov, vosku a �alších �inite�ov 

spôsobujúcich odde�ovanie), bez trhlín, pevný v �ahu i tlaku a nemal by by� príliš hladký alebo  
drsný. Kovové povrchy je potrebné zbavi� hrdzi a ne�istôt. Vo�né �astice odstráni�, diery a  
priehlbiny vyplni�. Otrieskaním pieskom alebo frézovaním zlepší pri�navos� k podkladu, najmä 
v prípadoch, kedy je podklad kontaminovaný zbytkami bedniaceho oleja alebo cementovým 
mliekom.  

 
Spracovanie: Zložky A a B sa zmiešajú v hmotnostnom pomere 4 : 1. Balenie výrobku je v originálnom obale v 

správnom miešacom pomere. Zložka B (menšia plechovka) sa pridá do vedra zložky A (vä�šia 
plechovka) a dôkladne sa premieša (najlepšie v�ta�kou vybavenou odpovedajúcim nádstavcom, 
špirálou alebo košom). Doba miešania je doporu�ovaná minimálne 2 minúty. Doba spracovate�nosti 
po zmiešaní �iní cca 40 minút pri izbovej teplote. Tento �asový údaj je závislý na teplote prostredia a 
po prípadnom zmiešaní s kremi�itým pieskom (pri výrobe živi�nej malty). Vyššie teploty dobu 
spracovate�nosti skracujú a nižšie naopak predlžujú.  

 
BOSTIK 5301 EP  sa na podklad nanáša v rovnomernej vrstve val�ekom z baran�ej vlny alebo penovým val�ekom, 

prípadne štetcom alebo hladkou stierkou. Pri nanášaní dodržujte dobu spracovate�nosti. Vyššie 
teploty dobu spracovate�nosti skracujú a nižšie naopak predlžujú. Pri teplote pod +5 oC alebo nad 
+40 oC sa BOSTIK 5301 EP nesmie spracováva�.  

 
BOSTIK 5301 EP  je pri izbovej teplote cca 8-12 hodín po aplikácii nelepivý a tiež je možné ho pretiera�. Medzi 

nanášaním jednotlivých vrstiev nesmie by� �a�šia prestávka než max. 24 hodín (u ve�mi hrubých 
podkladov max. 72 hodín). Pri prekro�ení tejto doby nie je možné garantova� dostato�nú súdržnos� 
základového náteru s náterom vrchným. Eventuálne je možné vrchný náter nanáša� do ešte vlhkého 
základového náteru (po 4-6 hodinách), pri�om sa na základový náter nesmie stupi�. Pri o�akávanej 
dobe medzi aplikáciou základového náteru a náteru vrchného nad 24 hodín je potrebné vlhký 
základový náter zasypa� kremi�itým pieskom alebo zaschnutý náter prebrúsi�. BOSTIK 5301 EP 
dosiahne kone�nú pevnos� po 5 d�och. 

 
Dodávané balenie: plechovka zl. A  - 3 kg 

plechovka zl. B  - 750 g  
 

 


