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Yumapox 321 solvent-free 2-K – to dwuskładnikowa farba epoksydowa oparta na 

wyselekcjonowanych żywicach i utwardzaczach bezrozpuszczalnikowych. Wykazuje doskonałą 

odporność na ścieranie i żółknięcie, wyjątkową odporność mechaniczną i chemiczną oraz 

przyczepność do podłoża mineralnego (pull off test - 7 MPa). Dostępny według kolorystyki 

RAL. 

 

Yumapox 321 solvent-free 2-K przeznaczony jest do ochrony i dekoracji betonu i podłoży 

mineralnych wewnątrz pomieszczeń. Może stanowić samodzielną gruntofarbę i powłokę 

nawierzchniową do zabezpieczania posadzek w halach, piwnicach, zakładach produkcyjnych, 

obiektach handlowych, garażach, parkingach podziemnych.  

Może być również stosowany jako podkład i międzywarstwa przy zewnętrznym zabezpieczaniu 

posadzek (parkingi, tarasy, słupy, płoty, schody, podjazdy, rampy, trybuny) 

Zalecany system: 

• Yumasil GS (hydrofobowy impregnat do betonu i podłoży mineralnych) 

• Yumabet PU 1-K (lakier poliuretanowy 1-K, do gruntowania posadzek betonowych) 

• Yumapox solvent-free 2-K (farba epoksydowa 2-K) 

• Yumak 516 PU 2-K (farba poliuretanowa stanowiąca warstwę nawierzchniową w 

posadzkach zewnętrznych). 

Istnieje możliwość zastosowania wariantu antypoślizgowego. 

 

 

Gęstość farby, max. g/cm3 1,28 

Lepkość farby, kubek Forda Ф4, max. s tixo 

Yumapox 321 solvent-free 2-K 
Farba epoksydowa dwuskładnikowa  

Yumapox 321 solvent-free : utwardzacz Akadur 487    3:1  wagowo 
 

OPIS PRODUKTU 

ZASTOSOWANIE  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  



 

 
 

Producent specjalistycznych farb i lakierów:  
YUMACOM Zbigniew Kreczko, 43-440 Goleszów, ul. Przemysłowa 1A,  
tel. +48 33 8513 425, tel. kom. +48 515 286 509    
www.yumacom.pl 

 
 
 
  
 
    

Czas schnięcia w temp. 20±2°C przy wilgotności powietrza 55±5%: 
1° 
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Sucha masa mieszanki, min. % 99 

Czas życia mieszanki min 30 

Zalecana grubość warstwy (na sucho), min. µm 60 

Twardość Persoza s 270 

Ścieralność piaskiem  0,79 

Połysk Gardnera 60° % 70 

Rozcieńczalnik  Epoxsol 

 

 

Przygotowanie 
podłoża 

• Powierzchnia powinna być sucha i czysta, bez kurzu, zatłuszczeń i innych 
zanieczyszczeń. 

• Impregnowanie 
Zaimpregnować podłoże za pomocą Yumasila GS – według instrukcji na 
opakowaniu lub KT produktu.  

• Gruntowanie 
Po dwóch godzinach nałożyć grunt – Yumabet PU 1-K. 

• Malowanie 
Po kolejnych dwóch godzinach nałożyć farbę Yumapox 321 solvent–free 2-K.  
W przypadku wyboru farby poliuretanowej Yumak 516 PU 2-K jako warstwy 
nawierzchniowej, wcześniej podłoże zmatowić papierem ściernym.  

Przygotowanie 
produktu 

• Potrzebną ilość farby odlać do czystego pojemnika i dodać utwardzacz Akadur 
487 w proporcji 3 : 1 wag. Wymieszać. Czas życia mieszanki ok. 30 min w 
zależności od warunków aplikacji. 

• Rozcieńczać wyłącznie po zmieszaniu wskazanych proporcji farby z 
utwardzaczem. 

Malowanie 

• Metoda aplikacji: pędzel, wałek 
• Czas między aplikacją kolejnej warstwy ok. 8 h. 
• W celu zwiększenia antypoślizgowości świeże podłoże posypać piaskiem 

kwarcowym. Po wyschnięciu powłoki nadmiar piasku zmieść.  
• Farba powinna być aplikowany w temperaturach +15°C do +25°C, przy 

wilgotności względnej powietrza od 40% do 65%. 
• Temperatura podłoża min. 15°C, max. 35°C 
• Temperatura powietrza min. 15°C, max. 35°C 
• Temperatura farby min. 15°C, max. 35°C 

SPOSÓB STOSOWANIA 
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Mycie narzędzi • Do czyszczenia akcesorii malarskich należy zastosować rozpuszczalnik Epoxsol. 
Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż 
zapach zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia. 

Szybkość utwardzania się farby zależy od temperatury i wilgotności powietrza: wyższa 
temperatura i większa wilgotność względna powietrza to krótszy czas utwardzania i 
wysychania. 
 
 

12 miesięcy od daty produkcji 
 
 

 
8-10 m2/l na jedną warstwę 

 
 
 

według kolorystyki RAL 
 
 
 

1, 5, 10, 20 L 
 
 

 
Produkt przechowywać w temperaturze powyżej 5°C, ale nie wyższej niż 25°C. 
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Unikać zetknięcia z oczami i skórą. 
Może uczulać przez kontakt ze skórą. 
 
 

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób 
i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania 
produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają 
poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć 
jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego 
stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych 
edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie 
również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. 
 
Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań. 

 

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA  

ZALECENIA BHP I P.PO Ż. 

KOLORYSTYKA  

WYDAJNOŚĆ 

OPAKOWANIA  


