
epasit-tooted on oma sobivust praktikas tõestanud. Kuna ehitusplatsil 
võivad esineda erinevad töö- ja paigaldamistingimused, on soovitatav 
enne kavandatava töö teostamist materjali katsetada, et välja 
selgitada paigaldustehnoloogia ja materjali kulunormid. Kui ilmub uus 
tooteinformatsioon, kaotab käesolev väljaanne kehtivuse.

Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus
Käo tn 52/1 Tallinn 11311
Tel. 6552 502  Faks 6551 469
info@langeroon.ee
www.langeproon.ee

Hallitus- ja vammivastane vahend epasit ex
Kasutamine
epasit ex on lahus mikroorganismide nagu bakterite, pärmseente, seente (majavamm) ja vetikate 
hävitamiseks müüritisel, betoonil, krohvi- ja värvikihi pinnal ning sisemuses.

Omadused
epasit ex on vesilahus. Hävitab mikroorganismid ja pakub pikaajalist kaitset, kui ei toimu toimeainete 
väljapesemine.

Tehnilised andmed
pH-väärtus: ca     6
Tihedus: ca     1,0 kg/dm³
Külmumistemperatuur: ca     0 °C
Keemistemperatuur: ca 100 °C

Ohutusnõuded  Allaneelamisel tervisele ohtlik. Põhjustab söövitust. Silma sattumisel loputada silma 
põhjalikult veega ja konsulteerida arstiga. Töö ajal kanda sobivat kaitseriietust, kaitsekindaid ja kaitseprille/
näokaitset. Õnnetuse või halva enesetunde korral tuleb viivitamatult kutsuda arst (kui võimalik, näidata 
arstile pakendil olevat etiketti või käesolevat teabelehte).
epasit ex ei ole vajalik ohumärgistada. Ei ole ohtlik vastavalt ohtlike ainete käsitlemist reguleeriva korra ja 
transpordiõiguse tähenduses.

Jäätmete utiliseerimine  Jäätmed viia erijäätmete eeskirju järgides selleks ettenähtud jäätmehoidlasse.

Paigaldamine
Pinna töötlemine
epasit ex piserdada või võõbata saastunud pinnale, lasta 3–5 tundi toimida. Hiljem puhastada pindu 
mehaaniliselt (švammi, harja või liivapritsiga) ja töödelda veel kord epasit ex -ga.

Süvatöötlus
Organismide korral, mis tungivad sügavale aluspinda nagu seened, majavamm jne., on vajalik pinda 
organismide leviku tõkestamiseks eelnevalt epasit ex –ga töödelda. Saastunud krohv eemaldada, vuugid 
lahti kraapida, praht pakkida plastkottidesse ja need tihedalt sulgeda. Aluspinna sees olevate taimeosade 
hävitamiseks on vajalik saastunud pindu leeklambiga põhjalikult puhastada. 
epasit ex puuraukmeetodil injekteerides: puurida müüritisse augud horisontaalselt või allapoole kaldega, 
võrgusammuga umbes 20 x 20 cm ( ca 25 puurauku m² kohta). Puuraukude läbimõõt 13 mm, sügavus  
u 2/3 müüritise paksusest. Paigaldada ja kinnitada epasit-press (12 mm) survetüüblid. Injekteerida  
epasit ex lahust kuni küllastumiseni. Eemaldada survetüüblid ja sulgeda puuraugud (nt müürihooldusseguga 
epasit msp). Lõpuks töödelda pinda veel kord epasit ex lahusega.
Vältimaks müüritise läbiniiskumist ja uut saastumist, on vajalik põhjuste likvideerimiseks rakendada 
edasised saneerimistööd (horisontaalne isolatsioon, saneerimiskrohv).

Kulunorm
Pihustamisel: 0,2 kuni 0,3 l/m²,
Injekteerimisel: vastavalt müüritise liigile, imavusele ja paksusele (ligikaudne väärtus 5 kuni 8 l/m2 u 30 cm 
seinapaksuse kohta).

Säilitamine
Hoida külma eest kaitstud kohas, säilitusaeg u 1 aasta.

Pakend  Vedelas olekus, kasutusvalmina. Saadaval 1-liitristes pudelites ning 5- ja 25-liitristes kanistrites.


