
Technický list 

ISOMAT AK-EPOXY FAST 

2-zložkové, rýchlo tuhnúce epoxidové lepidlo 

Popis

ISOMAT AK-EPOXY FAST je 2-zložkové, 
rýchlo tuhnúce epoxidové lepidlo bez 
rozpúšťadiel. Má vysokú pevnosť v tlaku, 
ohybe a  šmykovú pevnosť adhézie spoja. Je 
odolný voči mnohým kyselinám, zásadám, 
agresívnym látkam na betón, čistiacim 
prostriedkom, morskej vode a slanej vode. Je 
jednoducho použitelný vďaka jednoduchému 
zmiešavacému pomeru dvoch zložiek (A:B = 
1:1 objemovo). Je klasifikovaný ako typ R2T 
lepidlo, podľa normy EN 12004.

Oblasť použitia

ISOMAT AK-EPOXY FAST je vhodný pre 
lepenie mramoru, žuly a väčšiny stavebných 
materiálov niekoľkých podklady (betón, 
drevo, kov a pod), na steny alebo podlahy.  
Ideálny pre upevnenie na zvislých plochách 
vďaka rýchlemu stvrdnutiu (7 minút). Vhodné 
pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Technické údaje

Základ: 2-zložková 
epoxidová živica

Farba:  

Zmiešavací pomer:  
šedá-zelená 

1:1 hmotnosti 
Pevnosť v tlaku:               60 Ν/mm2 
Pevnosť v ohybe: 15 Ν/mm2 

Počiatočná pevnosť v 
šmyku adhézie (7 dní): > 10,6 Ν/mm2 

Pevnosť v šmyku adhézie 
po ponorení do vody:        > 5,7 Ν/mm2 
Pevnosť v šmyku adhézie 
po tepelnom šoku:        > 7,9 Ν/mm2 

Sklz:   ≤ 0,5 mm 

Minimálna teplota 
vytvrdzovania: 
Doba spracovateľnosti:

+50C 

3 min pri +25οC 

Minimálna doba vytvrdenia:
Plné vytvrdenie: 

1 h pri +25οC 

24 h pri +25οC 

Čistenie náradia:
Nástroje by mali byť čistené rozpúšťadlom 
SM-12 okamžite po použití.

Návod na použitie

1. Podklad
Podklad musí byť suchý, čistý, dostatočne 
staticky, trochu drsný a bez materiálov, ktoré 
zabraňujú lepeniu, ako je prach, uvoľnené 
častice, zvyšky ropných látok a pod.

2. Miešanie zložiek
Zložky A (živica) a B (tužidlo) sú balené v 
dvoch oddelených nádobách, vo vopred 
stanovenom zmiešavacom pomere. Rovnaké 
množstvo podľa objemu zložky A a zložky B 
sa umiestni do čistej nádoby a mieša po dobu 
2-3 minút, s použitím vhodného ručného 
náradia (napr malé lopatky), kým sa nevytvorí 
homogénny pastovitý tmel.

3. Aplikácia
Pred aplikáciou je vhodné zdrsniť povrch 
mramoru alebo žuly. ISOMAT AK EPOXY 
FAST sa nanáša murárskou lyžicou na 
zdrsnený povrch a potom sa mramor alebo 
žula zatlačí na požadovanú pozíciu.

Spotreba 

Spotreba závisí na rozmeroch a hmotnosti 
lepeného materiálu. Na zvislé plochy v 
prípade, že mramor/žula nebude upevnená 
mechanicky, lepidlo sa nanáša aspoň na 10% 
povrchu.



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia 
výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a 
odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo 
kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané 
použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa 
rovnakého produktu.

Balenie

ISOMAT AK-EPOXY NORMAL je dodávaný v 
balení (A + B) 20 lit, 4 lit a 1 lit, so zložkami A 
a B, ktoré majú vopred stanovený pomer 
miešania.

Skladovateľnosť

24 mesiacov od dátumu výroby pri 
skladovaní v pôvodných uzavretých obaloch, 
v miestach chránených pred vlhkosťou a 
priamym slnečným žiarením. Odporúčaná 
skladovacia teplota medzi +5°C do +35°C.
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ISOMAT S.A. 
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios 

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece 

EN 12004 

Živicové lepidlo so zníženým 
slkzom 

- Reakcia na oheň Class F 

≥ 2 N/mm2 

≥ 2 N/mm2 

- Počiatočná pevnosť v 
šmyku adhézie 
- Pevnosť v šmyku adhézie po 
tepelnom šoku:       
- Pevnosť v šmyku adhézie 
po ponorení do vody: ≥ 2 N/mm2 
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