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TB/JK 

System powłokowy epoksydowy  

do malowania konstrukcji stalowych EP/St-1 
Norma: 

PN-EN ISO 12944-1÷8: 2001       Farby i Lakiery.  
Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich 

Klasyfikacja: 
-    przeznaczenie 
-    rodzaj podłoża 

   -    rodzaj systemu 
   -    połysk 
   -    temperatura eksploatacji 

dekoracja i / lub ochrona 
metal, tynk, beton 
epoksydowy, rozpuszczalnikowy 
półmat 
od – 20 

o
C do + 130 

o
C  

Środowisko: 
Kategoria korozyjności  wg PN-EN ISO 12944-2: 2001 
C3 ÷ C5-M - wewnątrz pomieszczeń;  

Okres trwałości: 
krótki (od 2 do 5 lat);   średni (od 5 do 15 lat);     
długi (pow. 15 lat)  - wg PN-EN ISO 12944-1: 2001   

Wymagana minimalna  grubość 

powłoki systemu / okres trwałości 

C 3                             -   160 µm / średni ÷ długi 

C 4                             -   180 µm / średni ÷ długi  

C 5-I, C5-M               -   240 µm / średni ÷ długi  

Przygotowanie podłoża: 
wg wskazań zawartych w karcie katalogowej farby 
wchodzącej w skład systemu powłokowego 

Zastosowanie – przykłady: 
Wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe eksploatowane 
wewnątrz pomieszczeń, ogrzewanych i nieogrzewanych         
z ciągłą kondensacją pary wodnej oraz atmosferą 
chemicznie agresywną ( np. w pomieszczeniach zakładów 
chemicznych, galwanizerni, oczyszczalni ścieków itp.). 
Przykłady zastosowań: konstrukcje wsporcze, podesty, 
podłogi metalowe, barierki, zewnętrzne powierzchnie 
zbiorników magazynowych na chemikalia, ścieki, 
rozpuszczalniki, paliwa płynne, środki ochrony roślin, 
nawozy sztuczne oraz inne narażone na oddziaływanie 
oparów, aerozoli oraz okresowego zachlapywania i oblewa-
nia chemikaliami.  

 

Nazwa wyrobu 

Symbol KTM 

  Zużycie teoret [ l / m2] 
Grubość poj. powłoki 

[µm] 

      Zalecana ilość warstw 
Całkowita grubość suchej 

powłoki [µm] 

 Uwagi 

FEG-C 
Farba epoksydowa grubopowłokowa 
przeciwrdzewna dwuskładnikowa 
Składnik I 
KTM: 131-7421-34-XX 
Składnik II 
KTM: 131-8222-83-00 

      0,15÷0,22 

        80÷120 

 

1 

80÷120 

 

FEG-B 
Farba epoksydowa grubopowłokowa  
Składnik I 
KTM: 131-7431-34-XX 
Składnik II 
KTM: 131-8222-83-00 

     0,13÷0,20 

        80÷120 

1  

 80÷120 

 

Razem:  
2  

160 ÷240 
 

Uwagi:  
1.    Farby wchodzące w skład systemu powłokowego rozcieńczać Rozcieńczalnikiem do wyrobów lakierowych 

    epoksydowych ogólnego stosowania RS-1 wg zaleceń zawartych w kartach katalogowych tych farb.  
2. Ilość warstw poszczególnych farb i grubość ich nałożenia, a w konsekwencji całkowita grubość uzyskanej 

powłoki malarskiej, decyduje o trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego podłoża. 
3. Trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego w dużej mierze zależy od odpowiedniego przygotowania podłoża do 

malowania oraz intensywności i czasu oddziaływania czynników chemicznych.  


