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CHARAKTERISTIKA 

Dvousložková epoxidová pryskyřice s velmi nízkou visko-
zitou, neobsahující organická rozpouštědla, určená k in-
jektážím betonových konstrukcí, a to i ve vlhkém pro-
středí. 

Splňuje požadavky normy EN 1504-5 pro injektáž betonu. 

Klasifikace: U(F1) W(3) (1/2) (10/40) (0) 

 
Pryskyřice CarboEpox není vhodná pro aplikaci v pro-
středí s tekoucí vodou a do trhlin namáhaných dynamic-
kým zatížením. 

Pryskyřice je použitelná při teplotách povrchu konstrukce 
v rozmezí 10 – 40 °C. 

POUŽITÍ 

 injektáž betonových konstrukcí podle předpisu ZTV-
ING (ZTV-RISS) 

 utěsňování porézních betonových konstrukcí 
 zpevňování a utěsňování betonových konstrukcí 

vyplňováním trhlin a mikrotrhlin 
 lepení a kotvení 
 a mnoho dalších použití 

VÝHODY 

 netečnost vůči vlhkosti (reaguje i ve vlhkém/mokrém 
prostředí) 

 velmi nízká viskozita (výborná penetrace prostředím) 
 velmi nízké smršťování 
 vynikající přídržnost ke všem stavebním materiálům, 

a to i vlhkým (beton, zdivo, kámen) 
 trvanlivost a odolnost proti vlivům prostředí (kyseliny, 

zásady, oleje, maziva, ropné deriváty) 

TECHNICKÁ DATA 

Technická data uvedená dále jsou laboratorní hodnoty. 
Při aplikaci se mohou měnit vlivem výměny tepla mezi ge-
lem a injektovaným prostředím, charakterem povrchu 
prostředí, stávající teplotou, tlakem, vlhkostí a působením 
jiných faktorů. 

TECHNICKÁ DATA SLOŽEK 

Parametr MJ Složka A Složka B 

Objemová hmotnost kg/m3 1100 ± 20 940 ± 20 

Barva - nažloutlá žlutohnědá 

Bod vzplanutí °C > 100 > 100 

Viskozita při 20 °C mPa.s 550 ± 60 20 ± 5 

TECHNICKÁ DATA SMĚSI 

Parametr MJ Hodnota 

Objemová hmotnost kg/m3 1100 ± 100 

Viskozita při 25 °C mPa.s 85 ± 10 

Zpracovatelnost při 25 °C min 80 

Doba vytvrzován při 25 °C hod 24 

Minimální teplota 
pro aplikaci 

°C 10 

MECHANICKÁ DATA 

Parametr 1 MJ Hodnota Předpis 

Pevnost v tlaku MPa > 95 EN ISO 604 

Pevnost v tahu MPa > 50 EN ISO 527 

Napětí v ohybu MPa > 90 EN ISO 178 

Modul pružnosti v tahu GPa 3,2 EN ISO 527 

Přídržnost - suchý beton 
(po 7 dnech, porušení utrže-
ním betonu) 

MPa 4,65 ČSN 73 2577 

Přídržnost - vlhký beton 
(po 7 dnech, porušení utrže-
ním betonu) 

MPa 2,70 ČSN 73 2577 

Prodloužení při přetržení % 1,8 EN ISO 527 

Teplota skleného 
přechodu 

°C 60 EN 12614 

1 Mechanické vlastnosti epoxidové pryskyřice se snižují při tep-
lotách vyšších než 50 °C. 
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SLOŽENÍ A VLASTNOSTI 

Složky 

Složka A je epoxidová pryskyřice na bázi bisphenolu-A, 
neobsahující organická rozpouštědla. Složka B je tvrdidlo 
na bázi polyaminů. 

Systém 

Reakční směs po injektáži do trhlin v důsledku hydrofobie 
vytlačuje z větší části vodu. Za více než 24 hod je prysky-
řice tuhá, konečné vytvrzení trvá několik dní. 

Výsledný produkt 

Vytvrzený produkt je tuhá, houževnatá a vodotěsná prys-
kyřice, odolná kyselinám, zásadám, olejům, mastnotě a 
ropným derivátům. Plnou chemickou a mechanickou 
odolnost pryskyřice získává po cca 7 dnech. 

ZPRACOVÁNÍ 

Epoxidová pryskyřice CarboEpox se aplikuje injektáží. 
Pro aplikaci se používají speciální jednosložková injekční 
čerpadla nebo jednoduché mechanické injekční ruční 
pumpy. 

Před zahájením vlastní injektáže je potřeba připravit prys-
kyřici k použití. Obě složky se ve vhodné nádobě, určené 
jen pro tento účel, smíchají v předepsaném objemovém 
poměru A : B = 10 : 3. K tomu je možno použít např. me-
chanické míchadlo poháněné ruční vrtačkou, nastavenou 
na pomalou rychlost (max. 250 ot./min). Míchání je nutno 
provádět po dobu cca 2 minut, kdy je dosaženo homogen-
ního vzhledu směsi. 

Podle předpisu ZTV-ING se pryskyřičná směs zpravidla 
injektuje do utěsňované trhliny až do výstupu z kontrol-
ních vývrtů. Přitom je nutné dodržovat dobu zpracovatel-
nosti v závislosti na teplotě okolního prostředí. Injekční 
práce není povoleno provádět při teplotě pod 8 °C. 

Při velkém přítoku tlakové vody z trhliny je nutno před in-
jektáží pryskyřicí CarboEpox provést předběžné utěs-
nění, např. pomocí velmi rychle reagující polyuretanové 
pryskyřice typu CarboStop. Injektáž je nutno provádět tak 
dlouho, až přítok vody ustane. Bezprostředně nato se 
aplikuje pryskyřice CarboEpox. 

K uzavření příliš širokých trhlin je možno použít tme-

licí hmotu CarboPast H, která vytvrzuje do tvrdého, 

ale pružně-plastického materiálu. 

Doporučení: Optimální teplota zpracování injekčního mé-
dia je v rozmezí 15-30 °C. Proto před zpracováním tem-
perujte obě složky alespoň 12 hodin při teplotě minimálně 
15 °C. Přitom je bezpodmínečně nutné zabránit lokálnímu 
přehřátí, např. na stěnách nádob. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Dodržujte obecně platné bezpečnostní předpisy a zásady 
pro manipulaci s chemikáliemi. 

Bližší informace jsou uvedeny v příslušných bezpečnost-
ních listech CarboEpox, složka A / CarboEpox, složka B. 

BALENÍ 

  Složka A Složka B 

Plechovka 3 l pocínovaná 2,3 kg - 

Plechovka 1 l pocínovaná - 0,7 kg 

Upozornění: S ohledem na rozdílnou objemovou hmotnost slo-
žek A a B jsou složky dodávány v baleních s rozdílnou hmotností. 

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST 

Jednotlivé složky musí být skladovány na suchých mís-
tech v originálních uzavřených obalech. Skladovat při tep-
lotách v rozmezí 5 – 50 °C. Chránit před mrazem, zdroji 
tepla a přímým slunečním zářením. 

Složky jsou stabilní nejméně 6 měsíců od dodání a 
24 měsíců od data výroby při splnění podmínek sklado-
vání. Při použití déle skladovaných produktů se doporu-
čuje, aby složky byly před použitím přezkoušeny pracov-
níky společnosti Minova Bohemia. 

Je nutno dbát podmínek skladování – blíže viz Bezpeč-
nostní listy. 

ZATŘÍDĚNÍ ODPADŮ A POKYNY  
PRO JEJICH LIKVIDACI 

Veškeré odpady likvidovat v souladu s požadavky zákona 
č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Doporučený způsob zneškodňování odpadních složek: 
složka A se smíchá se složkou B v poměru 3 : 1. 

Odpad Kód Kat. Charakteristika 

Vytvrzený produkt 070213 O Plastový odpad 

Nezreagované 
složky 

080409 N 

Odpadní lepidla a těsnicí 
materiály obsahující orga-
nická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

Vyprázdněné obaly 
od složky B 

150110 N 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečiš-
těné 

 
 

Dovozce je zapojen do Systému sdruženého 
plnění povinnosti zpětného odběru a využití 
obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s. 
pod klientským č. EK-F00020803. 
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PROHLÁŠENÍ 

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu stavu 
vědění a našim zkušenostem k okamžiku vydání, který je 
uveden v zápatí. Stav vědění a zkušeností se dále rozvíjí. 
Dbejte prosím na to, abyste vždy používali aktuální vy-
dání technického listu. 

Popis použití výrobku v tomto technickém listu nemůže 
mít na zřeteli zvláštní podmínky a vztahy, které se proje-
vují v jednotlivých případech. Vyzkoušejte proto tento vý-
robek vždy před užíváním na jeho vhodnost pro konkrétní 
účel použití. 

Použití, zpracování a aplikace našeho výrobku probíhají 
přirozeně mimo naše možnosti kontroly. Podléhají proto 
výhradně Vaší zodpovědnosti, právě tak jako výsledek 
zpracování, jehož bylo dosaženo na základě našich uži-
vatelsky technických informací. 

Žádný údaj v tomto technickém listu nepředstavuje zá-
ruku v právním smyslu. Prohlašujeme, že za výrobek ru-
číme jen v rámci smluvních ujednání vedoucích k jeho 
získání. 

MINOVA BOHEMIA s.r.o. 
Lihovarská 1199/10 
716 00 Ostrava-Radvanice | CZ 

T +420 596 232 801 
M +420 606 766 164 
E minova.cz@minovaglobal.com 

www.minova.cz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


