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CONTINUO EPOXY COMBO 
ДВОКОМПОНЕНТНА ЕПОКСИДНА В'ЯЖУЧА РЕЧОВИНА  

ДЛЯ МОДИФІКАЦІЇ CONTINUO BASE 
Серія 128/129 

 

ОПИС 
 
CONTINUO EPOXY COMBO - це двокомпонентна 
епоксидна в’яжуча речовина, яка використовується в 
якості модифікатора для штукатурки CONTINUO BASE. 
Отриманий трикомпонентний епоксидний розчин 
гарантує відмінну механічну міцність і високу адгезію 
до поверхні. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
CONTINUO TOP ART comp.A  
- Тип сполучної речовини: Епоксидна смола і 
спеціальний затверджувач. 
- Розчинник: вода 
- Об'ємна маса (щільність) UNI EN ISO 2811-1: 
Comp. А: 1,08±0,05 кг/л 
Comp. B: 1,04±0,05 кг/л 
Пропорції при змішуванні: 1,6 л Comp. А  + 0,8 л 
Comp. B + 3-3,5 л води + 25 кг CONTINUO BASE. 
- Термін придатності після змішування (A+B): прибл. 
30 хвилин при 20 °С. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Підготовка горизонтальних поверхонь в циклах 
CONTINUO STUDIO, CONTINUO LOUNGE и FURNITURE. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Див. вказівки, наведені в технічному додатку до 
CONTINUO BASE. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Приготування суміші: 
Додайте Comp. B в упаковку Comp. А і перемішайте 
вручну близько 60 секунд. Швидке механічне 
перемішування також можливо за умови, що воно 
здійснюється при низьких обертах. 
Отриману таким чином епоксидну суміш потім слід 
розбавити 3-3,5 літрами води. 
У цей момент можна повільно додавати вміст пакета 
CONTINUO BASE, перемішуючи з помірною швидкістю 

за допомогою механічного міксера до отримання 
однорідної тиксотропною і без грудоксуміші. 
- Не додавайте більше води, щоб продовжити термін 
обробки суміші. 
- Змішувати (каталізувати) і використовувати одну 
упаковку за раз (Comp. А+ Comp. B). 
- Очищення інструментів: водою відразу ж після 
використання. 
- Орієнтовна витрата: EPOXY COMBO(A+B) + вода + 
CONTINUO BASE: 2,0-2,5 кг/м2 на шар, в залежності 
від ступеня обробки поверхні і її абсорбції. 
Приблизно 14 м2 на мішок в 2 шари. 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
На всіх етапах підготовки основи, приготування 
суміші і нанесення рекомендується правильне 
використання обладнання та засобів індивідуального 
захисту (ЗІЗ). 
Продукти не піддавайте впливу прямих джерел тепла 
або температурі нижче + 5°С протягом тривалого 
часу. 
У разі зберігання продуктів у приміщенні з 
температурою близько до + 5°С, перед 
використанням їх рекомендується перенести у 
приміщення з відповідною температурою не менше 
+10°С. 
Не нагрівайте продукти з використанням прямого 
джерела тепла, полум'я, гарячих предметів і т. д. 
Низькі температури збільшують в'язкість продукту в 
банці, що ускладнює їх використання і збільшує або 
сповільнює процес сушки і затвердіння різних 
продуктів. 
Рекомендується кожен раз завершувати роботу 
однією і тією ж партією продукції. У випадку 
використання різних партій продукту рекомендується 
змішувати їх між собою. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Продукт поставляється прозорим і не колорується. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
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Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці. 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблений згідно Директиви Євросоюзу 2004/42/E. 
Категорія A / j: 140 г / л (2010 р.) 
Містить не більше 140 г/л ЛОС. 
Застосовувати матеріал згідно з нормами гігієни і 
безпеки: після застосування не викидайте 
контейнери в навколишнє середовище, залишити до 
повного висихання залишки матеріалу і утилізувати 
разом з будівельними відходами. Не викидайте  
залишки матеріалу в каналізацію, у водне 
середовище та на землю. Для додаткової інформації 
необхідно ознайомитися з Листом Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 

 
Пропонуємо Вам детально вивчити процес нанесення 
матеріалу завдяки відеоінструкції на нашому YouTube-
каналі за посиланнями: 
https://youtu.be/o9dtzkA7CpY 
 

 
 

або ж на сторінці матеріалу на нашому офіційному сайті. 

 
 

https://youtu.be/o9dtzkA7CpY

