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Epoksidni barvni premaz.
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Gladek epoksidni premaz

KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 1. nanos z valjčkom 
(poraba 0,3 kg/m²)

KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 2. nanos z valjčkom 
(poraba 0,2 kg/m²)

Detajli vgradnje 

Pred uporabo produkta KEMAPOX C 6500 AQUA moramo podlago za nanos ustrezno pripraviti. 
Biti mora čista, suha, stabilna, nosilna in brez cementne skorjice, prahu, olja, mastnih madežev, 
slabo vezanih delcev in podobnih nečistoč. Produkt lahko nanašamo na beton, estrih, druge 
cementno vezane podlage, keramične ploščice (lahko predhodno izravnane), kovino (predhodno 
očiščena), mavčno kartonske obloge (predhodno impregnirane s Kemagrund A). Možen nanos z 
valjčkom tako na tleh kot na steni, glede na različne namembnosti, možna tudi uporaba s čopičem 
in kovinsko gladilko (izvedba protidrsnega sistema).

                                                     Hrapav epoksidni premaz

KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 1. nanos z valjčkom (poraba 0,3 kg/m²) 
ter posipom s suhim kremenovim peskom ES 30 ali ES 80 (poraba 1,5 kg/m²) na svežo smolo

KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 2. nanos z valjčkom (poraba 0,3 kg/m²)

Epoksidni premaz s čipsom

KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 1. nanos z valjčkom (poraba 0,3 kg/m²)

KEMAPOX C 6500 AQUA tankoslojni premaz, 2. nanos z valjčkom (poraba 0,2 kg/m²)  
ter posipom z dekorativnimi lističi na svežo smolo

KEMAPOX V 7500 AQUA M tankoslojni epoksidni lak, 3. nanos z valjčkom
(poraba 0,12 kg/m²)

Uporabljeni materiali v detajlih:

Podrobna navodila za vgradnjo najdete v tehničnem listu na spletni strani www.kema.si.
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KEMAPOX C 6500 Aqua KEMAPOX C 6500 Aqua - standardne RAL barve

KEMAPOX C 6500 AQUA EPOXY SAND ES 30 ali ES 80 KEMAPOX CHIPS KEMAPOX V 7500 AQUA M

RAL BARVNI ODTENKI 
Poleg prikazanih standardnih RAL 
barv, lahko KEMAPOX C 6500 AQUA 
proizvedemo po celotni RAL (K7)
barvni karti.

OPOZORILO: 
Dejanski barvni odtenek lahko 
odstopa od odtenka na barvni karti 
ali fi zičnem vzorcu, zaradi česar 
priporočamo predhodni preizkus na 
manjši nevpadljivi površini v danih 
okoliščinah vgradnje.

Tehnični 
parametri
  
Pakiranje: 24 kg (20 kg komp. A in 4 kg komp. B) ali 6 kg (5 kg komp. A in 1 kg komp. B)
Čas za vgradnjo: ca. 60 minut
Debelina nanosa: 0,3 - 0,5 mm
Razmerje mešanja: 100:20 (razmerje komponent A:B (utežno))
Čas mešanja: 2-3 minute do popolne homogenizacije
Orodje: Spiralno mešalo na vrtalnem stroju, valjček, tehtnica
Čiščenje orodja: Z vodo
Čas strjevanja: ca. 24 ur
Pogoji pri vgradnji: Temperatura minimalno +10° C in maksimalno +25° C, 

zračna vlaga maksimalno 80%
Opozorilo: Ne vgrajujte, ko dežuje ali je megla ali pri direktni sončni pripeki. Ne vgra-

jujte na mokro podlago. Podlaga je lahko vlažna do 8% vlage. Če podlaga 
ni popolnoma ravna, je lahko poraba nekoliko višja. Barva v isti niansi 
se lahko razlikuje, tako si pred pričetkom dobro preračunajte potrebne 
količine in nabavite produkt z isto šaržno številko. 
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KEMAPOX C 6500 Aqua

ZA CEMENTNE PODLAGE,  ZA KOVINO, 
ZA KERAMIČNE PLOŠČICE.

Bistvo je očem nevidno: 
Raznovrstnost uporabe za dolgotrajno obstojnost.

ZA TLA

ZA STENO

ZA KOVINO

KEMAPOX C 6500 AQUA omogoča: KEMAPOX C 6500 AQUA omogoča: KEMAPOX C 6500 AQUA omogoča: 

Barvna tla in stene v garaži, kleti ali delavnici. Odporna na soli, olje 
in vroče gume. Tudi brez hidroizolacije, lahko svoja tla v garaži 
zaščitite z epoksidnim barvnim premazom in jim zagotovite dolgo 
življenjsko dobo.

Protiprašno zaščito kmečkih dvorišč, hlevov, mlekarn ter tal v pro-
storih za shranjevanje delovnih strojev in naprav. V trdnem stanju 
je površina odporna na organske kisline in kot taka primerna tudi v 
prostorih za shranjevanje živalske krme in v prostorih obremenjenih 
z živalskimi fekalijami. 

Zaščito številnih kovinskih delov v hišah (podboji, kovinska 
vrata, …), delavnicah (kovinski profi li, delovni pulti, …), skladiščih 
(podporni kovinski stebri, stopnišča,…). 

Ostala področja uporabe:

Zaščita betonskih škarp, zaščita in barvanje tal ter sten v skladiščih, laboratorijih, predelovalnih 
obratih, pisarnah, šolah in vrtcih, lokalih, avtopralnicah, … Primerna tudi za stene v otroških sobah, 
kuhinjah in kopalnicah, zaradi posebne formulacije pa je njena namembnost izredno široka. 

Odlično zaščito pred poškodbami cementnih tal in sten ter ko-
vinskih površin v mehaničnih in podobnih delavnicah, zaradi vode, 
olja, čistil ter drugih kemikalij. 

Dekoracijo kopalnic, sanitarij in drugih prostorov z barvanjem kera-
mičnih ploščic, brez predhodnega brušenja. Z dodatkom tiksotrop-
nega sredstva se omogoča tudi zapolnjevanje fug. S tem površino 
popolnoma izravnamo, brez odstranjevanja keramičnih ploščic. 

Ustvarjalnost s številnimi barvami na stenah in tleh. Bela barva 
(RAL 9016) se lahko z barvnimi koncentrati obarva v želeno nianso. 
S kombinacijo večih barv na manjši površini lahko izdelamo čudovit 
in edinstven detajl v vaši dnevni sobi, otroški sobi ali predprostoru. 

KEMAPOX C 6500 AQUA omogoča dolgotrajno in dekorativno zaščito vseh 
betonskih, cementno vezanih ter ostalih mineralnih podlag, kakor tudi kera-
mičnih ploščic in kovin (predhodno očiščenih).

Z uporabo produkta KEMAPOX C 6500 AQUA lahko spremenite svoje običajne 
cementne podlage v izredno atraktivne. Epoksidni barvni premaz daje površinam 
higienski in čist izgled ter omogoča obstojnost in ohranja videz. Zaradi odpornosti 
proti obrabi in praskanju je življenjska doba premaza veliko daljša, kot življenjska 
doba običajnih in cenovno ugodnih premazov. Betonska površina bo ostala trdna 
in nespremenjena tudi pri večji frekventnosti tako ljudi kot lažjih strojev, hkrati pa 
je odporna na obremenitve s kemikalijami. Vgradnja je izredno enostavna, čiščenje 
in vzdrževanje pa preprosto.

Površina, obdelana s produktom KEMAPOX C 6500 AQUA, je satinasto mat, zelo od-
porna na kemikaljie ter neprepustna za tekočine. Edinstvenost produkta zaokrožuje 
paroprepustnost, kar pomeni, da betonska podlaga, obdelana s KEMAPOX C 6500 
AQUA ˝diha˝, kljub temu, da je tesno zaprta. Brez bojazni, da bi nam barva odstopi-
la, lahko premažemo tudi cementne podlage, ki so vgrajene brez hidroizolacije. 
Z dodatkom kremenovega peska je možna priprava nedrsne površine tam, kjer 
je to potrebno. Po uporabi KEMAPOX C 6500 AQUA je površina enostavna za 
čiščenje, vodni sistem pa ustvari prijetne pogoje tako med vgradnjo kot pri 
uporabi in je nenevaren za okolje in zdravje.

NA VODNI OSNOVI

PITNA VODA
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