
Technický list  

Lepiť 

 

Živica na zošívanie 
2K SI 60 
 (Gie harz 2K SI 60)  
 
 

 bez zápachu  
 rýchlo tuhnúca  
   neobsahuje rozpúšťadlá 
   aplikácia bez miešadla  
 

Popis výrobku 

Univerzálne použiteľná, rýchlo tuhnúca, rozpúšťadlá 
neobsahujúca, bez zápachová, dvojzložková silikátová 
živica na báze PUR-Vodného skla. Má výbornú 
prídržnosť a konečnú pevnosť.  
 

Použitie 

V interiéri aj exteriéri na zošívanie a silové spájanie 
pracovných trhlín a trhlín vzniknutých vplyvom pnutia 
materiálu. Používa sa najmä na vypĺňanie a zošívanie 
trhlín v poteroch, nivelačných hmotách, lepiacich 
hmotách, na vypĺňanie a zošívanie trhlín v dreve, 
kameni, betóne. 
Vhodná aj na prípravne lepenie profilov, napr. 
schodiskové profily a pod. 
Vhodná na podlahové kúrenie a zaťaženie kolieskovým 
nábytkom. 
 

Balenie a skladovanie 

 

Balenie:  

1 set  2 x 300ml / 5 setov v pap. krabici 
 
 
 
Skladovanie:  

V suchu a chlade. 
Skladovateľnosť: cca 12 mesiacov 

 
 
 
 

Technické údaje 

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. 

Konečná pevnosť: po 12 hod 

Spotreba: 600 ml vystačí na 600cm
3
 objemu trhliny 

 600 ml vystačí na 12 bm trhliny  

 (šírka trhliny 1mm, hĺbka 50 mm) 

Ideálna teplota počas spracovania:  +16°C až +22°C 

Čas spracovania: 10-12 min 

Čas spracovania vo fľaši: 6-8 min 

Pochôdzna/prestierkovateľná: po 35 – 45 min
 
  

 

 

Skúšané podľa 

EMICODE - EC 1R Plus veľmi nízky obsah emisií, po 
vytuhnutí je výrobok pachovo neutrálny a fyziologicky, 
ako aj ekologicky nezávadný. Nemá žiadne vedľajšie 
účinky na kvalitu ovzdušia v miestnostiach.  
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Spracovanie 

 

Odporúčané náradie: 

Stierka, kelňa. 

 

Podklad: 

Musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, 
nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, 
tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. 
Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem. 
Na všetky bežné minerálne stavebné podklady ako 
betón, vápenno-cementové omietky, cementové potery, 
pórobetón.   
 

Nevhodné použitie: 

Bitúmenové podklady, podklady na báze asfaltu.  
 

Príprava podkladu: 

Kovové podklady dôkladne odmastite. 
 

Miešanie: 

Obsah fľaše s komp.A vlejte do fľaše s komp.B a cca 
15 sekúnd intenzívne premiešajte, pretrepaním. 
Ak zalievate úzke trhliny a vyžadujete materiál s nízkou 
viskozitou, vylejte Živicu na zošívanie 2K SI 60 do 3-4 
min. do trhlín. 
Ak zalievate širšie trhliny a vyžadujete materiál 
s vyššou viskozitou, počkajte cca 3-4 min a potom  
Živicu na zošívanie 2K SI 60 nalejte do trhlín. Dávajte 
však pozor na skrátený čas spracovania!  

 

Spracovanie: 

Trhliny pred zalievaním zbavte prachu a voľných 
častíc, najlepšie povysávaním. Zmiešanú Živicu na 
zošívanie 2K SI 60 nalejte do trhlín, až po vrch 
trhliny. Vyplnené trhliny ešte za čerstva výdatne 
posypte kremičitým pieskom, 0,3-0,8, aby ste 
dosiahli čo najlepšie spojenie s nasledujúcou 
vrstvou, napr. nivelačnou hmotou. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre perfektný systém 

Murexin nivelačné hmoty 

Murexin lepiace malty 

Murexin lepidlá na parkety 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana pri práci 

Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri jeho 

likvidácii nájdete v Bezpečnostnom liste.  

Dôležité 

Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť 

a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál. 
 
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi Obchodnými 
a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré 
však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých 
predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultácií pri 
nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.  
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