
 

            
 

HW 115  
Amorsă rapidă pentru suprafeţe umede 

 
  
••  FFăărrăă  ssoollvveenntt    
••  ÎÎnnttăărriirree  rraappiiddăă  
••  PPeennttrruu  ssuupprraaffeeţţee  uummeeddee  
••  AAddeerreennţţăă  ffooaarrttee  bbuunnăă  
  

 
HW 115 este un material plastic pe bază de 

răşină epoxidică bi-component, fără solvent 

şi fără material de umplutură, nepigmentat. 

Proprietăţi 
 

• HW 115 este un material cu 

o elasticitate vâscoasă foarte scăzută şi cu 

o activitate capilară mare. Din acestă cauză 

pătrunde bine în porii şi capila-rele fine şi la 

temperaturi scăzute. Este conceput să fie 

folosit pe suprafeţe suport umede sau 

parţial umede pe care prezintă o aderenţă 

excepţională. 

• O sigilare sub formă de film cu HW 115 

este practic etanşă la evaporare, de 

aceea trebuie avut grijă la suprafeţe 

parţial ude. 

• HW 115 în stare întărită este rezistent 

la apă, apă reziduală, apă de mare, 

precum şi faţă de numeroase baze, 

săruri, uleiuri minerale, lubrifianţi, car-

buranţi şi mulţi diluanţi.  

• Sub acţiunea razelor UV este de 

aşteptat o modificare a culorii; 

proprietăţile HW 115 nu se modifică. 

 
 
 

Domenii de utilizare 
 
 

Este folosit, în general, ca grund sub sisteme care nu 

conţin solvenţi. Mai poate fi folosit la sigilarea 

pardoselilor pe bază de ciment, de ex. în ateliere, 

hale industriale, parcări etc. 

 
Caracteristici tehnice 

Culoare  transparent, uşor gălbui 
Raport de amestecare                     2:1 
Densitate la 230C                            1,10 g/cm3 

Vâscozitate la 100C                         cca. 560 mPas 
(comp. A+B) 

Vâscozitate la 200C                         cca. 320 mPas 
(comp. A+B) 

Timp de punere în operă la 100C    cca. 60-75 minute 
Timp de punere în operă la 200C    cca. 30 minute 
Timp de punere în operă la 300C    cca. 20 minute 
Poate fi călcat        după 3-4 ore 
Întărit complet 100%                        după 7 zile (la 200C) 
Temperatura minimă de punere 
în operă 100C la stratul suport 

Consumul de material                     300-500 g/m2, funcţie de 
stratul suport 

Ambalare   6,12,30 şi 200 kg 
Depozitare   la loc uscat minim 6 luni 
Conţinut de substanţe solide          100% 
Rezistenţa la tracţiune superioară ruperii în beton 
GGVS/ADR:  
Componenta A răşina                     fără 
Componenta B întăritor                  fără 
Regulament privind lichidele combustibile: 
Componenta A răşina                     clasa 9, cifra 11c 
Componenta B întăritor                  clasa  8, cifra 53c 
Regulamentul privind transportul materialelor periculoase 
Componenta A răşina iritant 
Componenta B întăritor                  coroziv  
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Amestecarea:   
Componentele răşină (A) şi întăritor (B) sunt livrate 
în cantităţile corespunzătoare raportului de 
amestecare. Întăritorul (B) se toarnă în răşină, 
scurgându-se bine toată cantitatea. Întregul amestec 
se omogenizează foarte minuţios cu un agitator 
mecanic cu turaţie maximă de 300 rot/min (poate fi 
folosită şi o bormaşină cu un agitator cu palete). Se 
va amesteca bine pe verticală şi pe lateral pentru a 
se dispersa întăritorul. Amestecarea continuă până 
când amestecul este omogen. Temperatura 
materialului la amestecare va fi de minimum 150C. 
Materialul se toarnă într-un recipient curat şi se mai 
amestecă o dată (3 minute). Materialul nu se pune 
în operă din ambalajele din care a fost livrat! 
 
Punere în operă:  
La aplicarea răşinilor sintetice, pe lângă temperatura 
mediului ambiant, o importanţă deosebită o are 
temperatura stratului suport. La temperaturi scăzute 
reacţiile chimice sunt încetinite; se măresc timpii de 
punere în operă, de efectuare a altor lucrări 
suplimentare, timpii de circulare şi timpii de întărire. 
În acelaşi timp creşte consumul datorită vâscozităţii 
crescute. La temperaturi ridicate, reacţiile chimice 
sunt accelerate şi timpii de mai sus se scurtează. 
Pentru o întărire completă a materialului temperatura 
medie a stratului suport trebuie să fie în limita 
temperaturii minime. 
La aplicarea materialului în aer liber, după aplicare, 
acesta trebuie ferit un timp mai lung de umiditate. La 
acţiunea prea timpurie a umidităţii, suprafaţa poate 
suferi o înălbire şi/sau poate deveni lipicioasă, ceea 
ce va influenţa legătura (aderenţa) altor straturi ce 
urmează a fi aplicate. Straturile afectate vor fi 
curăţate prin sablare. Straturile de sub stratul ce a 
venit în contactul cu umezeala se vor întări perfect. 
 
Pregătirea stratului suport: 
Stratul suport pe bază de ciment trebuie să fie curat, 
uscat, rugos şi portant; acesta nu trebuie să aibă 
părţi neaderente sau lapte de ciment sau alte 
substanţe ca: uleiuri, grăsimi, răzătură de cauciuc, 
resturi de vopsele şi altele care ar putea influenţa 
negativ aderenţa. De obicei, în prealabil, este 
necesară o tratare a stratului suport prin sablare cu 
alice, nisip sau apă sub presiune sau prin frezare 
sau şlefuire. După curăţarea stratului suport acesta 
trebuie să aibă o rezistenţă la tracţiune de minimum 
1,5 N/mm2. Umiditatea betonului la suprafaţă nu 
trebuie să fie mai mare de 4%. Temperatura stratului 
suport trebuie să fie cu cel puţin 30C mai mare decât 
temperatura punctului de rouă din zona respectivă. 

Stratul suport ce urmează a fi protejat, trebuie 
asigurat împotriva ascensiunii capilare a umidităţii. În 
rest este valabilă fişa tehnică DBV „Folosirea răşinilor 
de reacţie în construcţiile de beton, partea a2a: stratul 
suport”. 
 

Comportamentul fiziologic şi măsuri de protecţia 
muncii 
În stare întărită, răşina nu prezintă nici un fel de 
pericol. Se va evita contactul răşinii epoxidice 
neîntărite cu pielea (se vor purta mănuşi de 
protecţie); zonele venite în contact cu răşina se vor 
spăla cu mult săpun şi apă. Sfătuim personalul care 
lucrează să ia în consideraţie fişa tehnică a BG M023 
„prelucrarea răşinilor epoxidice şi poliesterice”. În 
stare neîntărită, componentele răşinii nu au voie să 
ajungă la canalizare, în ape curgătoare sau stătătoare 
sau în pământ. Materialul care a curs din greşeală din 
vasul de amestecare se va colecta cu rumeguş. 
 

Curăţirea sculelor: 
Sculele se curăţă cu atenţie după fiecare ciclu de 
lucru cu HW – EP diluant sau cu alt solvent similare. 
 
Exemplu de utilizare şi consumul de material: 
 
1.1. Tratarea stratului suport: vezi mai sus 
1.2. Grunduire: HW 115 Materialul de grunduire se 

aplică uniform cu o lamă de cauciuc şi se 
uniformizează cu o rolă. Consumul de material de 
cca. 300-500 g/m2, funcţie de capacitatea de 
absorbţie a suportului. 

1.3. În caz de necesitate: se presară suprafaţa cu 
nisip cuarţos uscat la foc cu granulaţia de  
0,1-0,3 mm pe amorsa proaspătă, consum de 
material cca. 1,5-3 kg/m2. 

1.4. În caz de necesitate: pentru nivelarea suprafeţei. 
HW 113 masă  de şpaclu, se întinde cu racleta 
peste tot şi se presară ca la punctul 1.3. 
Consumul este funcţie de rugozitatea stratului 
suport 

1.5. Strat de acoperire: vezi fişele tehnice ale 
sistemelor de acoperire 

 

Impermeabilizare: 
2.1. Tratarea stratului suport: vezi mai sus 
2.2. Impermeabilizare: a se vedea procedura de la 
punctul 1.2 
2.3. Presărare: a se vedea procedura de la pct 1.3 
2.4. În caz de necesitate: strat de impermeabilizare 
cu HW 115 pentru obţinerea unei suprafeţe subţiri. 
Consumul de material  cca. 300-500 g/m2. 

 
 


