
Tegye egyedivé padlóját!
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Floor Expert EP
Dizájn és funkció együtt

A Floor Expert dizájn burkolatokat akkor alkalmazzák, ha a padlófelület optikai 
és dekorációs megjelenésével szemben magas elvárások vannak. Síkra 
önthető, csíkmentes, egyenletes, egyedi érintésű felületet ad. 

Tekintettel a sokféle alkalmazási módszerre (modellezési módszerek) 
műanyag granulátum szórás (forgács), RAL színekben készülő 
színes kivitel, különféle, művészi, egyedi, dekoratív padlók 
készíthetők. A kreativitásnak nincs határa.

A Floor Expert epoxi padlót magán és kereskedelmi belső 
terekben is használhatják. A gyanta alapú, varrat nélküli 
felület kifejezetten csekély fenntartást igényel, tökéletes 
magán célú felhasználásra, különösképpen a modern 
kivitel szerint és a kényelmes járófelület miatt, 
vagy a kereskedelmi ágazatban, mivel kiváló 
tartósságot és gazdaságos hatékonyságot nyújt, 
sok millió négyzetméteren már bizonyított.

Fedezze fel a Floor Expert EP-t!
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Az okos EPOXI 
padlórendszereink a 
beltéri betonpadlók 
védelmét és 
díszítését 
szolgálják.

4



Színek és díszítő technikák

A Floor Expert EP bevonatok minden RAL árnyalatban és egyéni kérésre más stabil árnyalatban készülnek. 

A színezett forgácsok - a népszerű úgynevezett terrazzo kinézetet, stílust vagy a színes kvarc egyéni kialakítást és 
modern megjelenést biztosít. Tegye egyedivé padlóját!

Alkalmazási területek:

> Ipari üzemek
> Raktárak
> Műhelyek
> Garázsok
> Bemutatótermek
> Üzletek
> Kórházak
> Laboratóriumok
> Magán létesítmények

Miért epoxi padló bevonat?

> kitölti a beton pórusait és repedéseit
> ellenáll az erős mechanikai hatásoknak
> könnyen tisztítható és javítható
>  magas higiéniai védelem: a bevont felületek tömörek, 

nincsenek illesztések és hézagok
> kiváló mechanikai és kémiai ellenállással rendelkezik
> víz- és nedvességálló
> számos kivitelezési lehetőség
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Floor Expert EP

Egyszerű előkészítés

A beton felületéről el kell távolítani az egyenetlen és gyengén kötő felületi rétegeket. 
A felület legyen tiszta, zsírmentes, guminyomok és más foltok ne legyenek rajta. 
Szakértőink mechanikus megmunkálást: gyémánt fejjel történő csiszolást vagy 
szórást javasolnak. A port és a laza részecskéket porszívóval, vagy kefével el kell 
távolítani. Az előkészítést követően az anyagban lévő pórusoknak és repedéseknek 
tisztán láthatóaknak kell lenniük. Ezután a repedéseket, a pórusokat és az egyenetlen 
részeket epoxi habarccsal kell kitölteni.

6



A betonra vonatkozó követelmények

Kötési erő: > 1,5 N / mm2

Nyomószilárdság: legalább 25 N = mm2
A beton nedvességtartalma: a felső 4 cm-ben 4 %
A beton hőmérséklete: > 3 °C harmatpont felett

Alkalmazási feltételek

Levegő hőmérséklet és az anyag hőmérséklete legalább + 10 °C; legfeljebb 30 °C 
Relatív nedvességtartalom: legfeljebb 75 % megfelelő szellőzéssel
Lecsapódás nem lehet (figyeljen a harmatpontra!)
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Floor Expert EP 101
Kétkomponensű epoxigyanta alapú alapozó, oldószer mentes

Célja:

> Betonfelületek, mérsékelt vagy erős megkötő képességű beton padlók vagy cementréteg alapozása
> Habarcsok és habarcs esztrich szintező kötőanyag

Tulajdonságok:

> Mélyen a felületbe hatol
> 4 %-ig megköti az anyag nedvességtartalmát
> Magas kötési erő
> Könnyű alkalmazás

Felhasználás:

Alapozó: 0,30-0,50 kg/m2

Habarcs esztrich vastagság legfeljebb 1 mm (Floor Expert EP 1013: Kvarchomok - 1: 0,5) : 1,2-1,4 kg/m² / 1 mm réteg
Habarcs esztrich vastagság 2 mm (Floor Expert EP 101: Kvarchomok - 1: 1) : 1,6 kg / m2 / 1 mm réteg
Habarcs esztrich / Javító habarcs, 15-20 mm rétegvastagság (Floor Expert EP 101: Kvarchomok - 1: 10) : 2,4 kg/m2 / 1 mm réteg

Csomagolás:

10 kg

25 kg

A Komponens:
16.7 kg
B Komponens:
8.3 kg
Kiadósság
62.5 m2 rétegenként

A Komponens:
6.7 kg
B Komponens:
3.3 kg
Kiadósság
Oko 25 m2 rétegenként

Keverési arány

(súly):
A Komponens: B Komponens:

66.9 : 33.1 
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Floor Expert EP 1013
Kétkomponensű epoxigyanta alapú gazdaságos alapozó, oldószer mentes

Célja:

> Betonfelületek, mérsékelt vagy erős megkötő képességű beton padlók vagy cementréteg alapozása;
> Habarcsok és habarcs esztrich szintező kötőanyag; 

Tulajdonságok:

> Mélyen a felületbe hatol
> 4 %-ig megköti az anyag nedvességtartalmát

> Magas kötési erő
> Könnyű alkalmazás

Felhasználás:

Alapozó: 0,30-0,50 kg / m²
Habarcs esztrich vastagság legfeljebb 1 mm (Floor Expert EP 1013: Kvarchomok: - 1: 0,5) : 1,7 kg/m2 / 1 mm réteg

Habarcs esztrich vastagság 2 mm (Floor Expert EP 101: Kvarchomok - 1: 1) : 1,9 kg/m2 / 1 mm réteg
Habarcs esztrich / Javító habarcs, 15-20 mm rétegvastagság (Floor Expert EP 101: Kvarchomok - 1: 8) : 2,2 kg/m2 / 1 mm réteg

A Komponens:
15.4 kg
B Komponens:
4.6 kg
Kiadósság
50 m2 rétegenként

Keverési arány

(súly):
A Komponens: B Komponens:

76.9 : 23.1

20 kg
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Floor Expert EP 310W
Kétkomponensű epoxigyanta alapú, vízben oldódó felső bevonat

Célja:

>  Mérsékelt vagy közepes mechanikai és kémiai kopásnak kitett beton padlófelületek védő és 
díszítő bevonata (raktárak, termelő berendezések, garázsok, laboratóriumok stb.)

>  Nedvességnek, vegyi anyagoknak, erősebb mechanikai terhelésnek kitett falfelületek védelme. 
Kerámia lapokkal burkolt fal és padlófelületek védelmére és dekorálására is használható.

Tulajdonságok:

> Vízzel hígítható
> A száraz réteg ellenáll a súrlódásnak, a víznek és a vegyi anyagoknak 
> Kiválóan tapad az anyaghoz
> Könnyű tisztítani és karbantartani 
> Gyorsan felvihető
> CO2 nem tud áthatolni rajta 

Felhasználás:

Rétegenként 0,2-0,3 kg/m2

18 kg

A Komponens:
13.8 kg
B Komponens:
4.2 kg
Kiadósság
72 m2 rétegenként

A Komponens:
4.6 kg
B Komponens:
1.4 kg
Kiadósság
24 m2 rétegenként

Csomagolás:

6 kg

Keverési arány

(súly):
A Komponens: B Komponens:

76.9 : 23.1

10



Floor Expert EP 311
Kétkomponensű epoxigyanta alapú, felső bevonat, oldószermentes

Célja:

> Vékony rétegű felső bevonat, melyet hengerrel vagy vakolókanállal visznek fel mérsékelt vagy közepes 
mechanikai és kémiai kopásnak kitett beton padlófelületek védelmére és díszítésére (raktárak, műhelyek, 

termelő létesítmények, garázsok, laboratóriumok, kiállítótermek és értékesítési helyiségek stb.);
> Csúszásmentes felső bevonat: garázsokba, gyártó létesítményekbe úgynevezett nedves eljárással.

Tulajdonságok:
> A száraz réteg ellenáll a súrlódásnak, a víznek és a vegyi anyagoknak 

> Kiválóan tapad az anyaghoz
> Gyorsan felvihető

> Vastagabb rétegekben is alkalmazható, homokkal tölthető. 

Felhasználás:

Henger réteg: 0,2-0,3 kg/m2 rétegenként
Sima réteg, 1 mm vastagság, vakolókanállal történő felvitel: 1,0 – 1,2 kg/m2

Csomagolás:

A Komponens:
20.2 kg
B Komponens:
4.8 kg
Kiadósság
Hengeres alkalmazás: 85 m2 rétegenként
Vakoló kanállal történő felvitel (1 mm) 20 m2.

25 kg

Keverési arány

(súly):
A Komponens: B Komponens: 

80.6 : 19.4
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Floor Expert EP 211
Kétkomponensű epoxigyanta alapú, önkiegyenlítő

Célja:

>  Beton padlófelületek és cement esztrich önkiegyenlítő védelme és díszítése mérsékelt vagy közepes mechanikai és kémiai 
kopásnak kitett beton padlófelületeken (raktárak, műhelyek, termelő létesítmények, garázsok, rakodó rampák stb.)

> Csúszásmentes felületet érhetünk el garázsokban és termelő létesítményekben az úgynevezett nedves eljárások alkalmazásával.

Tulajdonságok:

>  Kivételesen ellenáll a dörzsölésnek, víznek és vegyi anyagoknak
>  Kvarchomokkal tölthető (gazdaságos védelem vastag rétegben)
>  Funkcionális réteg csúszásmentes felületeknél

Felhasználás:

Kb. 2,0 kg/m2 keverék 1 mm vastagsághoz 
(1,3 kg kevert gyanta (A+B); 0,7 kg kvarchomok).

A Komponens:
20.8 kg
B Komponens:
4.2 kg
Kiadósság
Töltés nélkül: kb. 1,5 kg kevert gyanta / 1 mm rétegvastagság;
Kvarchomokkal keverve (1:0,5 pbw): 1,3 kg kevert 
gyanta (A+B) / 1 mm rétegvastagság;

Csomagolás:

25 kg

Keverési arány

(súly):
A Komponens: B Komponens:

83.3 : 16.7

12



Válassza a tökéletes Floor 
Expert EP Rendszert!
Amikor padlóvédelemhez választunk rendszert, fontos figyelembe venni a használat különböző 
fokozatainak hatásait, a padlóterületre ható mechanikai terhelés függvényében:

1.   Alacsony mechanikai terhelés (LD): 
Kis forgalom: gyalogosok és gumikerekű járművek,

2.  Közepes mechanikai terhelés (MD): 
Gyalogosok és gyakran elhaladó targoncák, vagy gumikerekű járművek

3.  Nagy mechanikai terhelés (HD) sima réteg és csúszásmentes padló: 
Nehéz villástargoncák és kemény gumikerekes járművek folyamatos közlekedése.

1) Alacsony mechanikai terhelések / magán garázsok, pincék, műhelyek, laboratóriumok, folyosók, üzletek, raktárak /.

LD1 védelmi rendszer Termék Alkalmazási mód Felhasználás (kg/m2)

Alapozó EP 101 (1x) Rövid szőrű henger, ecset, 
vagy vakolókanál

0,3-0,5

Felső bevonat EP 310 W (1-2x) rövid szőrű henger 0,2-0,3 kg/m2 (rétegenként)
LD2 védelmi rendszer Termék Alkalmazási mód Felhasználás (kg/m2)

Alapozó EP 101 (1x) Rövid szőrű henger, ecset, 
vagy vakolókanál

0,3-0,5

Felső bevonat EP 311 (1-2x) Rövid szőrű henger 0,2-0,3 (rétegenként)

2) Közepes mechanikai terhelések / garázsok, laboratóriumok, raktárak, ipari üzemek, …./

MD1 védelmi rendszer Termék Alkalmazási mód Felhasználás (kg/m2)

Alapozó EP 101 (1x) Rövid szőrű henger, ecset, 
vagy vakolókanál

0,3-0,5

Önkiegyenlítő alapréteg, 
vastagság 0,8-1,2 mm

EP 311 (A+B ) : Floor 
Expert Kvarc 1 : 0,2 

Fogazott simító 1,45 kg keverék (EP 311: 
1,3 kg; FR Kvarc 0,25 kg)
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3) Komoly mechanikai terhelés, sima réteg (réteg vastagság 1,5 – 3,0 mm) / raktárak, ipari üzemek…/

HD1 védelmi rendszer Termék Alkalmazási mód Felhasználás (kg/m2)

Alapozó EP 101 (1x) Rövid szőrű henger, ecset, 
vagy vakolókanál

0,3- 0,5

Önkiegyenlítő alapréteg, 
vastagság 1,2-3,0 mm

EP 211 (A+B ) : Floor Expert 
Kvarc 0,1-0,6 - 1: 0,5 

Fogazott simító 2,0 kg/m2 keverék 1 mm 
vastagsághoz (1,3 kg kevert 
gyanta (A+B); 0,7 kg Floor 
Expert kvarc 0,1-0,6.

4) Nagy mechanikai terhelések, csúszásmentes 4 mm vastag felület / ipari üzemek úgynevezett nedves eljárás, nyilvános garázsok, stb …. /

HD2 védelmi rendszer Termék Alkalmazási mód Felhasználás (kg/m2)

Alapozó EP 101 (1x) Rövid szőrű henger, ecset, 
vagy vakolókanál

0,3-0,5

Önkiegyenlítő alapréteg, 
vastagság 1.2-3.0 mm

EP 211 (A+B ) : Floor Expert 
Kvarc 0,1-0,6 - 1: 0,5 

Fogazott simító 2,0 kg/m2 keverék 1 mm 
vastagsághoz (1,3 kg kevert 
gyanta (A+B); 0,7 kg Floor 
Expert kvarc 0,1-0,6.

Kvarc réteg Floor Expert Kvarc 0,3-0,9 szórás 6,0 

Felső bevonat EP 311 (1x) rövid szőrű henger 0,7 

FLOOR EXPERT EP VÉDELMI RENDSZEREK:

LD1 LD2 MD1 HD1 HD2

Vastagság 0,15- 0,25 mm 0,3- 0,5 mm 0,8-1,2 mm 1,5-3,0 mm 2,0-4,0 mm

Alkalmazási 
mód

Henger (2x) Henger (2x) Henger/
vakolókanál

Henger/
vakolókanál/ 
tüskés henger

Henger/vakolókanál/ 
tüskés henger

Megjelenés Könnyű textúra, 
magas fény

Könnyű textúra, 
magas fény

Sima réteg, 
magas fény

Sima réteg, 
magas fény

Durva felület / 
magas fény
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