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Eurolan���� FK 28 
Átlátszó, oldószermentes 2-komponens� epoxigyanta alapú reakciógyanta 
ÉMI.Alk.Biz.sz. A-926/97 
 
Típus és tulajdonságok  
 
Az EUROLAN FK 28 oldószermentes, 
gyengeillatú, kis viszkozitású, kenhet� és 
hengerrel felhordható 2-komponens� 
epoxigyanta alapozó epoxigyanta alapú 
bevonatokhoz és felületzáró beltéri fel-
használásra. 
Az EUROLAN FK 28 lényeges tulajdon-
ságai: 
• mélyen beszívódó 
• jó húzótapadó szilárdság sokféle 
      aljzaton 
A termék ellenáll víznek, tengervíznek, 
állati és növényi olajoknak és zsírok-
nak, valamint sokféle hígított lúgnak és 
savnak. 
 

Termékjellemz�k röviden 
 
Alapanyag            epoxigyanta 
Oldószer nincs 
Szín átlátszó 
Viszkozitás  
(+25 0C-on) 250 mPas 
S�r�ség 
(+20 0C-on) kb. 1,04 kg/dm3 
Keverési arány alapmassza (alsó) : 
                       térhálósító (fels�) 
 súlyrész 2,4   :  1 
Feldolgozási id�: 
+25 °C-on 1 kg  
anyagmennyiség kb. 35 perc 
Felhordás módja hengerléssel,  ke-
néssel 
Felhordási  
mennyiség/réteg 250-300 g/m2 
Szükséges réteg- 
szám 1 - 2 
Felhordások közti 
 id� 2 -10 óra 
Feldolgozási h�- 
mérséklet +10 °C .– +35 °C 
Kikeményedési id� 24 óra 
Tisztítás Verdünnung AX- szel 
 

Alkalmazási területek  
 
Az EUROLAN FK 28 alkalmas alapozó 
anyagnak epoxigyanta mázakhoz és 
bevonatokhoz, mint pl. EUROLAN FK 20, 
FK 22, FK 23, PLASTIKOL 18, 18 S, 
EUROLAN KT, SUPERFLEX 40, 40 S, 41 
valamint felületzáró anyagként beltérben. 
A termék használható betonon, 
esztrichen, habarcson, fa- és faforgács 
lemezeken. Felületzáró anyagként nem 
használható mázazott csempéken és 
kültérben. 
 
Feldolgozás  
 

Keverés 
Az EUROLAN FK 28 2-komponenses 
kombi göngyölegben kerül forgalomba. A 

mennyiségek a keverési aránynak felel-
nek meg. A doboztet�t egy acélszeggel 
többször át kell szúrni. Vigyázni kell arra, 
hogy a fels� részben lév� komponens 
teljes mennyisége az alsó részbe csorog-
jon. A keverés az alsó részben, lassan 
forgó fúrógépre szerelt kever�lapáttal (pl. 
a göngyöleg nagyságától függ�en Nr. 1-
es vagy Nr. 2-es Deitermann kever�lapát-
tal) történik. A keverés után nem látszód-
hatnak inhomogén elken�dések a masz-
szában. A keverési id� 2 perc. Ha a keve-
rés után az anyagot egy üres edénybe 
áttöltve újabb 1 percig keverjük, jobban 
biztosíthatjuk a megfelel� homogenitást. 
 

Aljzat  
Az aljzat száraz vagy enyhén nedves 
lehet, de szilárdnak, érdesnek, tisztának, 
olaj- és zsírmentesnek kell lennie. A 
sima, szinterezett, polírozott, mázazott, 
cementsimított felületek nem alkalmasak 
bevonásra, csak ha homokfúvással bizto-
sítják az érdességet. A bitumenes és 
kátrányos felületeket maradéktalanul el 
kell távolítani. 
 

Alapozás  
Az EUROLAN FK 28 ecsettel vagy hen-
gerrel hordható fel. Er�sen szívó aljzato-
kon második réteg felvitele is szükséges. 
A két felhordás közötti várakozási id�t 
úgy kell megválasztani, hogy az els� 
bevonat még ragadós legyen, amikor a 
másodikat felhordjuk, különben nem 
várható tapadás a rétegek között. Az 
aljzattól, a felhordott mennyiségt�l, a 
h�mérséklett�l és a légmozgástól függ�-
en ez az id� kb. 2 - 10 óra lehet. Ha ezt 
az id�t nem lehet betartani, az EUROLAN 
FK 28-at friss állapotban teljes felületen 
t�zi szárított kvarchomokkal kell lehinteni. 
A további munkálatok el�tt a felesleges 
homokot el kell távolítani. 
 

Feldolgozási id� 
A feldolgozási id� a h�mérséklett�l és a 
bekevert anyagtól függ. 1 kg anyag ese-
tén +20  C-on 35 perc. Nagyobb anyag-
mennyiségnél és nagyobb h�mérsékleten 
a fazékid� lerövidül. 
 

Figyelem! 
A kikeményedés során széls�séges 
körülmények között (nagy légnedvesség, 
alacsony h�mérséklet) fehér zavarosodás 
léphet fel, ez azonban nem jelenti az 
alapozás min�ségi romlását. 
A felhasználás és tárolás során a gön-
gyölegen megadott biztonsági el�írásokat 
figyelembe kell venni. 
Nedves épít�anyagok esetén a friss, még 
ki nem keményedett bevonatot nem 
szabad napsugárzás hatásának kitenni, 
mert a vízg�z hatására buborékképz�-
déssel lehet számolni. 

Nem ajánljuk es�ben, vagy es� veszélye-
kor, valamint +100C alatti h�mérsékletnél 
(leveg�- és m�tárgy) az EUROLAN FK 28 
használatát. 
Gáz- és vízzáró bevonatoknál a g�znyo-
más következtében felválások és ezt 
követ�en olvasztósó-károk léphetnek fel. 
Az egyoldali bevonatok nyilvánvalóan 
annál el�nytelenebbek, minél tömöreb-
bek. Különösen gyakoriak a g�znyomás-
károk az olyan betonfelületeknél, ahol 
nedvesség léphet be a földdel érintkez� 
tartományokban, vagy ott, ahol a beton 
bevonáskor még csak a felületén volt 
száraz és belül még át volt nedvesedve. 
A jó min�ség� reakciógyantáknál, mint az 
epoxi - vagy poliuretán gyanták, legalább 
30 N/mm beton nyomószilárdság és ≥ 1,5 
N/mm2 felületi tapadószilárdság kell. 
 

Anyagigény 
 
Az anyagfelhasználás az aljzat szívóké-
pességét�l függ, kb. 250-300 g/m2 réte-
genként. 
 

Csomagolás és tárolás 
 
Az EUROLAN FK 28-at 1 l-es és 5 l-es 
(nettó) kombi-göngyölegben szállítják. 
Az EUROLAN FK 28 eredeti zárású 
göngyölegben, száraz helyen legalább 12 
hónapig tárolható. 
 

Tudnivalók: 
 
A biztonsági adatlapból és megjelölésb�l 
adódó balesetvédelmi és egészségvé-
delmi követelményeket be kell tartani. 
Termékeink megfelel� és egyben ered-
ményes alkalmazása nem tartozik az 
ellen�rzésünk alá. Ezért csak a terméke-
ink min�ségére vállalhatunk garanciát a 
szállítási szerz�désünk szerint, nem 
pedig a megfelel� feldolgozásukra. 
Ez az adatlap a termékre vonatkozó 
valamennyi korábbi adatot érvényteleníti. 
Fenntartjuk az olyan változtatások jogát, 
amelyek a m�szaki haladást szolgálják. 
Munkatársaink ezen adatlap kereteit 
meghaladó információit írásban kell 
meger�síttetni. 
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