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Fit Ground Base V 

VEZETŐKÉPES VIZESBÁZISÚ ALAPOZÓ 

 

Alkalmazási terület: 

A Fit Ground Base V antisztatikus ill. vezetőképes padlóbevonati rendszerek alatti vezető alapozó rétegként szolgál, és 

biztosítja a rendszer vezetőképességét az aljzat dielektromos tulajdonságaitól függetlenül. 
 

Keverési arány: Fit Ground Base V "A" komponens 
 
100 tömegrész 

 
 
 
Műszaki adatok:  

Fit Ground Base V "B" komponens 

 

a keveréknél: 

250 tömegrész 

 

Feldolgozhatósági idő 20 
o
C-on perc: > 120 

Minimális kikeményedési hőmérséklet 
o
C: + 5 

Javasolt feldolgozási hőmérséklet 
o
C: + 15 - + 20 

Javasolt átvonhatósági idő 

(Fit Ground Top EA-val 20 
o
C-on, óra: 6-24 

Kikeményedési idő 20°C-on, óra: kb. 24 

a kikeményedett anyagnál: 

Nyomószilárdság, N/mm
2

: min. 80 

Tapadószilárdság betonhoz: a beton szakad 

Vezetési ellenállás a DIN 51953 szerint, Ohm: kb. 10
3
 

 
 
 
Munkaegészségügyi tudnivalók: A kikeményedett anyag fiziológiailag ártalmatlan. A komponensekre vonatkozó 

tudnivalókat azok adatlapjai tartalmazzák. 
 
 

Fit Ground Base V „A” komponens 
 

Általános ismertetés:  Módosított, alacsony viszkozitású, speciális vezetőképes kormot és adalék 

adalékanyagokat tartalmazó oldószermentes epoxigyanta. Az epoxigyantákra jellemző kiváló tulajdonságai folytán 

építőipari felhasználása igen sokoldalú. 

 

Műszaki adatok: 

- Megjelenés : fekete folyadék 

- Sűrűség [g/cm3] (20 °C-on): 1,12-1,18 

- Viszkozitás [mPas] (25 °C-on): 500-1000 

- Epoxiekvivalens [g]: 200-220 

- Szinszám Gardner szerint: max. 3 
 
 
 
Szállítási mód: 15 kg-os töltési tömegű fém kannában. Külön kívánságra egyéb kiszerelési egységekben való szállítást is 

vállalunk. 



 MŰSZAKI ADATLAP 

 

 

Tárolhatóság: Az MSZ 13910 szerint tárolva legalább egy év. 

 

Tüzveszélyesség: III. fokozat. 

 

Fiziológiai hatás: Tartós vagy ismételt behatás esetén érzékeny vagy allergiára hajlamos egyéneknél bőrirritációt, kiütéseket 

okozhat. Alacsony gőztenziója miatt szokásos feldolgozási hőmérsékleten a gőzei belégzésével járó veszély minimális. 

 

Munkaegészségügyi tudnivalók: Munkavégzésnél védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni 
 
 
 
 

Fit Ground Base V „B” komponens 
 

Általános ismertetés: Kis viszkozitású poliaminbázisú térhálósító. 

 

Műszaki adatok: 

- Megjelenés : színtelen, tiszta, átlátszó folyadék. 

- Sűrűség [g/cm3] (20 °C-on) : 0,98-1,02 

- Viszkozitás [mPas] (25 °C-on) : 40-80 

- Szinszám Gardner szerint: max. 1 

 

Szállítási mód: 5 kg-os töltési tömegű fém kannában. Külön kívánságra egyéb kiszerelési egységekben való szállítást is 

vállalunk. 

 

Tárolhatóság: Az MSZ 13910 szerint tárolva legalább egy év. 

 

Tűzveszélyesség: III. fokozat. 

 

Fiziológiai hatás: A Fit Ground Base V „B” bázikus jellegű maró hatású anyag.  A folyadék és gőze a bőrt és a szemet 

izgatja. A folyadékkal való érintkezés a szem és a bőr súlyos károsodásához vezethet. A gőzök belégzése köhögési 

rohamot, nehéz légzést okozhat. A hasonló rendeltetésű aminos térhálosítókhoz képest egészségkárosító hatása kisebb. 

 

Munkaegészségügyi tudnivalók: Munkavégzésnél védőszemüveget, zárt munkaruhát és védőkesztyűt kell viselni, és 

megfelelő szellőzésről, ill. helyi elszívásról gondoskodni kell. Ha az anyag mégis a szembe jut, úgy a szemet 10-15 percig 

bő vízzel öblíteni kell, majd orvosnak is meg kell mutatni. A bőrre került anyagot szappanos vízzel azonnal le kell mosni. 
 
 
 
 
 

Ezen tájékoztatónkat legjobb műszaki ismereteink szerint állítottuk össze, tartalma azonban nem képezi jogi kötelezettség 

tárgyát. 
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