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Sposób użycia:
• Przed rozpoczęciem prac związanych z układaniem wy-

kładzin podłogowych należy zamknąć wszystkie pęknięcia  
i szczeliny pozorne w jastrychach. O ile szczeliny pozorne 
wykonywane są na powierzchniach świadomie, o tyle pęk-
nięcia są uszkodzeniami, które mogą mieć różne przyczyny.

• W obu przypadkach należy ponownie połączyć kra-
wędzie płyt jastrychowych, aby później uniknąć ich od-
znaczania się na wierzchniej warstwie wykładziny pod-
łogowej. Do trwałego połączenia krawędzi jastrychów 
nadają się wyłącznie dwuskładnikowe produkty, które  
w krótkim czasie mogą osiągać wysoką wytrzymałość. Dwu-
składnikowa żywica naprawcza SYSTOPP ® ECO Repair 1 
wyróżnia się szczególnie czasem wiązania po którym uzy-
skuje ona wysoką wytrzymałość. Długość czasu utwardzania 
można regulować poprzez ilość dodanego utwardzacza.

Zastosowanie:
• Małe, wąskie pęknięcia należy najpierw poszerzyć w taki 

sposób, aby można było łatwo wlewać w nie płynną żywicę. 
Przy dużych, grubszych pęknięciach przechodzących przez 
całą grubość jastrychu, należy wykonać (za pomocą szlifierki 
kątowej) w odstępach co ok. 25 cm poprzeczne nacięcia do 
2/3 głębokości jastrychu. Później można będzie włożyć w te 
miejsca klamry do łączenia jastrychów.

• 2 Przed wylaniem żywicy należy usunąć luźne części krawę-
dzi jastrychów i starannie odkurzyć szczeliny i pęknięcia.

• W wykonane uprzednio poprzeczne nacięcia, włożyć łączni-
ki faliste firmy HAROX. Następnie zmieszać w odpowiednim 
stosunku żywicę i utwardzacz (patrz opis na pojemniku i karta 
techniczna produktu). Przygotować tylko taką ilość mieszanki, 
jaką można będzie wyrobić zanim zacznie ona twardnieć. 
Tak przygotowaną żywicą starannie zalać szczeliny.

• 4 Jeżeli trzeba wypełnić żywicą szersze pęknięcia i szczeliny, 
należy dodać odpowiednią ilość piasku kwarcowego frakcji 
0.8 firmy HAROX, co zapewni uzyskanie gęstszej konsystencji.

• Pęknięcie należy całkowicie wypełnić mieszanką żywicy  
i utwardzacza. Nadmierną ilość żywicy usunąć wąską szpa-
chlą wzdłuż pęknięć wzgl. szczelin.

• Dodatkowo należy posypać powierzchnię pęknięcia dużą ilo-
ścią piasku kwarcowego frakcji 0.8 firmy Harox. W ciągu 30 
minut pęknięcie zostanie zamknięte i będzie możnakontynu-
ować prace związane z układaniem wykładziny.
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