
Technický list

MULTIFILL-EPOXY GLITTER 

2-zložková, dekoratívna, epoxidová škárovacia hmota

Popis

MULTIFILL-EPOXY  GLITTER  je  2  zložková 
bezrozpúšťadlová   epoxidová   škárovacia 
hmota. Má vysokú  pevnosť  v  tlaku,  ohybe  
a  priľnavosť. Po  pridaní  špeciálnych  
trblietok  ISOMAT GLITTER  do  MULTIFILL-
EPOXY  GLITTER sa  vytvorý  škárovacia 
hmota s  výnimočným  estetickým  
efektom.  MULTIFILL-EPOXY  GLITTER  je 
odolný  voči  mnohým  kyselinám,  zásadám, 
agresívnym  látkam  na  betón,  čistiacim 
prostriedkom, morskej vode a slanej vode. Má 
vynikajúcu   spracovateľnosť   a   je   ľahko 
zmývateľný  vodou  pred  vytvrdnutím.  
Vhodný pre  šírku  škár  1,5-12  mm. 
Klasifikovaný  ako RG  škárovacia  hmota  v  
súlade  s  STN  EN13888.

Oblasť použitia

MULTIFILL-EPOXY  GLITTER sa používa na 
dosiahnutie škárovacej hmoty so špeciálnym 
estetickým  efektom,  vďaka  odrazu  svetla 
spôsobuje   špeciálny   odlesk   ISOMAT-
GLITTER. Ďalej sa používa všade tam, kde je 
vyžadovaná  vysoká  chemická  odolnosť  a 
mechanická pevnosť. Je ideálna v kombinácii 
so  sklenenou  mozaikou  a  chemicky  
vysoko odolnou  dlažbou. Je  vhodný  na  
škárovanie stien alebo podláh vo firmách, 
reštauráciach, showroomoch, obchodných    
plochách, priemyselnych oblastiach atď.

Technické údaje

Základ: 2-zložková epoxidová živica

Farby: Béžova + 10 vybraných
farieb

100 Strieborná 
110 Zelená 
120 Tyrkysová 
130 Fialová 
140 Rúžová
150 Červená
160 Červenohnedá  
170 Bronzová 
180 Béžová
190 Zlatá 

Zmiešavací pomer 
(A:B): 100:7 hmotnosti 
Hustota
(A+B+Glitter):       

Doba spracovateľnosti:       
1,35 kg/l pri +230C  

cca. 45 min at 

+230C 

Čistenie: do 45 min pri +230C 

Pochôdznosť: po 16 h pri +230C 

Minimálna 
teplota 
vytvrdzovania: 

Čiastočné zaťaženie:  

Plné zaťaženie:

+100C 

po 48 h pri +230C 

po 7 dňoch pri +230C 

Pevnosť v tlaku:           49 N/mm2 

30 N/mm2 Pevnosť v ohybe: 

Odolnosť proti 
opotrebeniu:         ≤ 210 mm3 

  ≤ 0,4 mm/m Zmrštenie:       

Nasiakavosť po 

240’:

       Priľnavosť:  
≤ 0,02 g 
> 3 N/mm2 (bod 
zlomu betónu

Čistenie náradia:
Nástroje  by  mali  byť  dôkladne  umyté  
vodou po každom prerušení práce.

Návod na použitie 

1. Miešanie zložiek
Zložky  A  (živica)  a  B  (tužidlo)  sú  balené  v
dvoch  oddelených  nádobách  vo  vopred
stanovenom  zmiešavacom  pomere.  Celé
množstvo  zložky  B  sa  pridá  do  zložky  A.
Miešanie  zložiek  by  sa  malo  uskutočniť  do
cca.  3  minút,  za  použitia  nízko  otáčkového
miešadla (300 otáčok za minútu). Je dôležité,
aby zmes bola miešaná dôkladne v blízkosti
stien  a  dna  nádoby,  aby  bolo  dosiahnuté
rovnomerného rozptylu tvrdidla.



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.

Ďalej sa pridajú trblietky ISOMAT-GLITTER 
v  pomere  1:10  hmotnosti  MULTIFILL-
EPOXY  GLITTER  (každé  2  kg  balenie 
MULTIFILL-EPOXY  GLITTER  sa  zmieša  
s jedným  200 g balením ISOMAT GLITTER) 
a pokračuje sa v miešaní až kým sú trblietky  
rovnomerne rozptýlené v zmesi.

2. Aplikácia

Škárovanie 
Výsledná  zmes  sa  postupne  naleje  do 
suchých  a  čistých  spojov  v  diagonálnom 
smere  tak  aby  boli  skáry  úplne  vyplnené, 
následne odstránte nadmerný materiál.

Cistenie povrchu dlaždíc
Malé  množstvo  epoxidovej  škárovacej 
hmoty,  ktorá zostává  na  povrchu  sa 
emulguje treným mierne  navlhčenou  tvrdou
špongiou.  Potom  čo  je  MULTIFILL-EPOXY
GLITTER  dosť  emulgovaný  je  materiál
odstránený   pomocou   mäkkej   hubky.
Následne  sa  povrch  dlažby  čistí  znovu
mäkkou čistou hubou. Použitie vlažnej vody
umožňuje  jednoduchšie  čistenie.  Pre  ešte
jednoduchšie  čistenie  sa  môže  do  vody 
pridať 10% riedidla (podľa váhy)

Spotreba 

Spotreba závisí na rozmeroch dlaždíc a šírky 
škáry. Orientačné prípady sú uvedené nižšie:

rozmer 
dlaždice 
(v cm) 

šírka škáry

3 mm 7 mm 10 mm 12  mm 

4,2 x 4,2 x 0,6 1.160 2.700 3.860 4.630 

10 x 10 x 0,9   730 1.700 2.430 2.920 

15 x 15 x 1,2   650 1.510 2.160 2.590 

20 x 20 x 0,7   280   660 950 1.130 

24 x 12 x 0,8   410 950 1.350 1.620 

24 x 11,5 x 
1,5 

  780 1.820 2.600 3.130 

24 x 11,5 x 2 1.040 2.430 3.470 4.170 

24 x 11,5 x 2,5 1.300 3.040 4.340 5.210 

30 x 30 x 0,8   220   500   720 860 

40 x 40 x 0,8   160   380   540   650 

40 x 40 x 1,0   200   470   680   810 

50 x 50 x 0,8   130   300   430   520 

(Hodnota spotreby v g/m2) 

Balenie

MULTIFILL-EPOXY GLITTER je k dispozícii v 
balení po 2 kg (A+B) a ISOMAT GLITTER v 
balení  200g.  Zložky  A  a  B  sú  vo  vopred 
stanovenom zmiešavacom pomere.

Skladovateľnosť

12   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 a +35°C. 



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.

Poznámky

• Pri  nízkych  teplotách  materiál  stratí  jeho
dobrú  spracovateľnosť  a  reakčné  doby  
sa zvyšujú.  Na  druhej  strane,  vysoká
teplota  kráti  dobu spracovateľnosti.  
Ideálna  teplota aplikácie je  od +15°C  do  
+25°C. Pri nízkych  teplotách  (<+15°C)  je  
reakčná doba  oneskorená,  zatiaľ  čo  vo  
vyššej  (>+30°C), je zrýchlená. Odporúča 
sa mierny predohrev    materialu    v 
zimných mesiacoch  a  skladovanie  na  
chladnom mieste   pred   použitím   počas   
letnýchmesiacoch.

• MULTIFILL-EPOXY GLITTER je po 
vytvrdnití úplne bezpečný pre zdravie 

• Prečítajte    si    bezpečnostné    pokyny
uvedené na obale

Prchavé organické látky (VOC)

Podľa  smernice  2004/42/ES  (príloha  II, 
tabuľka  A),  je  maximálny  povolený  obsah 
VOC  pre  produkt  podkategóriu  g,  typ  SB  
je 350  g/l  (2010)  produkt  ihneď  pripravený  
na použitie.
MULTIFILL-EPOXY  GLITTER  obsahuje  
max <350 g/l VOC.
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