
STACHEMA 
Opravy staticky ustálených 
trhlín pomocou epoxidovej 
hmoty EPROSIN Z 40 
ZALIEVACIA 
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POSTUP OPRAVY 

PEVNOSTNÁ SPONA

Pevnostná spona
pre vloženie do priečnej drážky

Doplníme zálievkovú hmotu EPROSIN Z 40 
ZALIEVACIA.

Realizujeme presyp kremenným pieskom frakcie
0,3–0,8 mm.

Na záver realizujeme uhladenie murárskou lyžicou 
popr. odstránime prebytok zálievkovej hmoty.

Popis: K opravám trhlín a menších defektov v minerálnych 
podkladoch (betóny). Pre odlievanie modelov najmä kovových, 
silikónových, sádrových a iných foriem s výnimkou drevených.

Dvojzložkový 
epoxidový tmel

Spotreba: 15 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 1cm

Balenie (kg): Set 1,19 kg; 10 kg

Pevnostná spona musí byť vložená po celej dĺžke drážky.
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POSTUP OPRAVY (zošívanie) staticky ustálenej trhliny betónových podláh pred aplikáciou 
nivelačných a náterových systémov GOREPOX, FLOOREPOX A SINEPOX

Povrch prebrúsime po celej dĺžke trhliny brúskou s 
diamantovým kotúčom.

Trhlinu preškrabneme po celej dĺžke skrutkovačom. 

Opäť dôkladne odstránime prach a úlomky po pre-
rezaní drážok.

Vždy kolmo na trhlinu v danom mieste realizujeme  
prerezanie priečnych drážok.

Dôkladne odstránime všetok prach z trhliny a jeho 
okolia.

Podľa návodu na etikete rozmiešame zálievkovú 
hmotu EPROSIN Z 40 ZALIEVACIA.

Zalejeme trhlinu i kolmé drážky. Do drážok vložíme pevnostnú sponu.
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