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Області застосування 

WEBAC 4430 - це високоякісний матеріал для нанесення покриттів на цементні основи, такі як 
бетон або цементна стяжка. Цей матеріал використовується в основному для нанесення 
покриттів на промислові підлоги, наприклад, промислові зали, склади, майстерні. Він захищає 
несучу поверхню підлоги від механічного зносу, запобігає запиленню, викликаному абразивним 
зносом, і полегшує збереження її в чистоті. 
• Сертифікат гігієни HK/B/0781/02/2016
• Як стяжка відповідає вимогам PN EN 13813 (Декларація про експлуатаційні характеристики 

CE / 4)
• Стандартний кольор RAL 7030 (за замовленням можна вибрати інші кольори з палітри RAL)

Властивості
WEBAC 4430 - це саморозливна пігментована двокомпонентна епоксидна смола. Як матеріал без 
розчинника, він твердне без усадки. Після затвердіння він характеризується високою 
еластичністю, твердістю і механічною навантажувальною здатністю, стійкістю до стирання, а 
також стійкістю до мастил, палив, розведених кислот і лугів. Матеріал має хорошу адгезію з 
розчинами, бетоном, сталлю, фольгою, кабельними оболонками та ін'єкційними матеріалами 
WEBAC. Покриття запобігає потраплянню води, олії, жиру та інших домішок і полегшує 
утримання в чистоті. Ультрафіолетові промені викликають незначне пожовтіння і зниження 
блиску. Однак це не впливає на механічні властивості. У приміщеннях із підвищеними вимогами 
проти ковзання можна застосовувати відповідну підсипку, наприклад кольорові декоративні 
пластівці, так звані «чіпси» або матовий порошок. Це також призводить до кращого оптичного 
ефекту. Для досягнення класів проти ковзання R9, R11 або R12 використовуйте кварцовий пісок, 
присипаний відповідним розміром зерна.
Застосовуючи смолу WEBAC 4430 на похилій або вертикальній поверхні, ви можете її загустити 
тиксотропним засобом. В'язкість та пов’язані з цим властивості обробки суворо залежать від 
температури. Температура застосування від + 12 °C до + 18 °C і вологості до 75%. При більш 
низьких температурах матеріал розтягується і важче обробляється. При більш високій 
температурі (від + 25 °C) він швидше гелює.
При дуже високій вологості (понад 85%) на поверхні можуть з’являтися незначні білуваті 
прожилки (реакція затверджувача з водою). При температурі об'єкта від + 15°C до + 18°C та 
товщині 1 мм нанесеного покриття WEBAC 4430 твердне через 24 години. Після цього часу 
можна ходити. Однак повне висихання та можливість повного механічного навантаження 
відбувається приблизно через 2 дні. WEBAC 4430 підходить для навантажувачів до 5 тонн.

• висока міцність
• витримує механічні навантаження
• стійкий до стирання
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Основні вимоги 
Підлога повинна бути сухою, з відкритими порами, без шарів цементного молочка та речовин, 
що негативно впливають на адгезію (масла, жири тощо). Температура підкладки повинна бути не 
менше + 8 °C, і щоб уникнути конденсації, вона повинна бути на 3 °C вище температури 
температури роси (див. Таблицю точок роси).
Рекомендується, щоб поверхня з бетонної або цементної стяжки була достатньо високою 
міцністю на розрив (мінімум 1,5 Н/мм²) наступного класу:

• з низькими експлуатаційними вимогами (легкі навантаження): бетон класу C 20/25
• із підвищеними експлуатаційними вимогами (від середнього навантаження): клас бетону C 

30/37.
Матеріали з надзвичайно великими порами і сильно вбираючою здатністтю можуть навіть 
поглинати велику кількість покриття після грунтовки. Щоб уникнути збільшення витрат 
матеріалів, слід наносити шпаклівку на ґрунтовану поверхню (шпаклівка повинна бути на основі 
WEBAC 4204, WEBAC 4270 / 4270T з кварцовим піском, сушена в духовці, зернистість 0,1-0,3 мм; 
співвідношення суміші 1:3 частини по вазі).
Рекомендації: 
Нанесіть на поверхню грунтовку WEBAC 4204, якщо вологість повітря перевищує 4%, а у 
випадку негативного тиску (наприклад, у разі недостатньої ізоляції) WEBAC 4270 / 4270T.

Змішування 
Упаковка складається з співвідношенням 4:1. Перш ніж змішувати два компоненти, спочатку 
перемішайте компонент A, потім додайте компонент B. Переконайтесь, що контейнер з 
компонентом B ретельно спорожнів. Щоб правильно змішати обидва компоненти, 
використовуйте мішалку з низькою швидкістю (макс. 300 об / хв) і перемішуйте мінімум 3 
хвилини. Переконайтесь, що матеріал ретельно збирається зі стінок та дна контейнера. Після 
змішування матеріал слід перелити у другу чисту ємність, коротко перемішати та обробити 
протягом заданого часу.

Нанесення 
При негайному застосуванні час обробки становить 40 хвилин. Процес гелеутворення змішаного 
матеріалу в посуді починається приблизно через 15 хвилин. Обробляючи більшу тару, розділіть 
матеріал на менші партії. Не змінюйте компоненти в контейнерах, в які вони були доставлені. 
Початкова температура як компонентів, так і поверхні, що покривається, повинна бути від + 12 °
C до + 18 °C. Температура основи повинна бути не менше + 8 °C. Якщо обробка проходить при 
більш низькій температурі, то реакція блокується, і нанесений матеріал залишається 
незапущеним (липким). Процес затвердіння також повинен відбуватися в подібних умовах, 
температура не повинна бути нижче точки роси, оскільки внаслідок конденсації води можуть 
з’явитися білі смуги. Вищі температури прискорюють хімічну реакцію, тому час обробки 
відповідно скорочується. WEBAC 4430 наноситься відразу після змішування, будь-якої товщини, 
на попередньо загрунтовану поверхню. Мінімальна товщина шару - 0,5–1,0 мм. При товщині 
шару 1 мм витрата матеріалу становить приблизно 1,5 кг/м². Нанесений шар слід ретельно 
провітрити колючим валиком не пізніше 60 хвилин після нанесення. На поверхню ступають на 
спеціальній підошві з шипами. Нанесений шар матеріалу повинен бути захищений від вологи та 
високих температур протягом мінімум 8 годин (+ 20°C).

ТОВ "ТЕРІОС" 
м.Харків, Плеханівська, 126, 

оф.334 тел/факс 
+38057781964

+380675796491
+380507193720

terioc@ukr.net 

www.terioc.com.ua
www.stop-voda.com.ua

Система покриття

WEBAC® 4430 
Епоксидне покриття



WE BAC 4430; I/2020 

Epoksydowa powłoka samorolzlewna 

Очищення 
• Після кожної тривалої перерви в роботі та після закінчення робіт весь інструмент слід 

ретельно очистити за допомогою WEBAC Reiniger A.
• Не використовуйте WEBAC Reiniger A для розрідження покривного матеріалу.
• Видаліть затверділий матеріал за допомогою розчинника WEBAC Reiniger B
• Дотримуйтесь інструкцій, що містяться в технічних листах очисних засобів

Зберігання 
• від +8 до +30°C
• захищають від вологи
• в оригінальній герметичній упаковці

Безпека праці 
Під час обробки WEBAC 4430 слід дотримуватися галузевих норм та рекомендацій, що містяться 
в Листі даних про безпеку. Відповідно до директиви ЄС 1907/2006, Лист даних про безпеку 
матеріалів повинен бути доступний для всіх осіб, відповідальних за охорону праці, охорону 
здоров'я та обробку матеріалів.

Порожню тару можна вивозити на звалище з урахуванням умов приймання. Повернення 
виробнику або на відвантажувальні склади не провадиться.

Приклади застосування
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Параметри Значення 

A:B 4 : 1 (вага) 

Щільність компонентів, +20°C 
(ISO 2811) 

Komp. A 
Komp. B 

1,5 g/cm3 
1,0   g/cm3 

Щільність 1,5 g/cm
3
 

( ISO 9514) 

+20°C
40 min

+12°C
45 min

в контейнері +20°C
20 min

+12°C
30 min

Температура застосування 
Поверхня/матеріал 

> 12
o
C

Нелипне  20°C                     6  годин. 

Можливість ходити 20°C                      24 години

Повне висихання 20°C                      2 дня
Адгезія до бетону 
7 днів, 21°C  (EN 1542) 

сухий без грунтування 
3,5 N/mm

2
 

з грунтуванням 
> 4N/mm2

Міцність на стиск 
7 днів 21°C  (ISO 604)

55 N/mm
2 

Міцність на розрив при вигині
 (ISO 178) 

54 N/mm
2
 

Міцність на розрив  • 
Подовження при розриві 
7 днів, 21°C (ISO 527) 

20 N/mm
2
• 

5% 

Модуль E, 7 днів, 21°C (ISO 527) 3900 N/mm
2
 

Твердість по Шору D 
7 днів 21°C (EN 868) 

80/75 

Витрати матеріалу 1,5 kg/m
2
 (на кожний мм) 

Класифікація CE (EN 13813) SR – B 2.0 – AR 0.5 – IR 4 

Вогнестійкість B2 wg. Normy DIN 4102 -4, 2.3.2 

GISCODE RE 1 

EPD EPD-DBC-20130042-IBE1-DE 

REACH Розроблено з галузевими стандартами 
Упаковка

Компонент A/ Компонент B [kg] 

30 kg 

24/ 6 

15 kg  

12/ 3 
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Пропорція змішування

Час життя матеріалу на поверхні




