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Epoksydowa kompozycja na bazie EPIDIAN®DECO 
to wyjątkowe połączenie transparentnej żywicy 
z wybranym utwardzaczem, dedykowane do 
tworzenia nieszablonowych, efektownych 
elementów wystroju wnętrz.

CIECH Sarzyna jest częścią grupy kapitałowej CIECH 
i producentem żywic i środków ochrony roślin z ponad 
80-letnim doświadczeniem. Firma, znana ze swoich 
flagowych produktów POLIMAL® i EPIDIAN®, jest 
obecnie jednym z liderów polskiego rynku chemicznego 
i ważnym graczem na rynku międzynarodowym.

W obszarze tworzyw, CIECH Sarzyna oferuje żywice 
epoksydowe, żywice poliestrowe nasycone i nienasycone, 
żelkoty, topkoty, żywice fenolowo-formaldehydowe 
oraz utwardzacze.

Oferta żywic epoksydowych firmy to szeroki 
wachlarz produktów marki EPIDIAN®, w tym:

    żywice i utwardzacze do posadzek
    żywice i utwardzacze do kompozytów
    specjalistyczne powłoki zabezpieczające
    systemy do renowacji rur
    innowacyjne rozwiązania do pultruzji
    stałe żywice epoksydowe do farb 

proszkowych i ciekłych farb antykorozyjnych
    żywice do produkcji półfabrykatów



CIECH Sarzyna

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI

Kompozycja epoksydowa uzyskuje pełną wytrzymałość 
mechaniczną po 7 dniach od utwardzenia. Po 14 dniach 
osiąga pełną odporność chemiczną. Pierwsze mycie 
wskazane jest najwcześniej po 14 dniach od wykonania
i utwardzenia elementu/powierzchni.

Aby zapobiec zniszczeniu powierzchni w szybkim czasie, 
zalecane jest przestrzeganie następujących zasad:

1 | Przedmioty przestawiać z miejsca na miejsce 
– nie przesuwać po powierzchni.

2 | Rozsypany cukier, sól lub inne produkty sypkie
usuwać na bieżąco.

3 | Stosować podstawki pod rozgrzane naczynia 
lub ciepłe  napoje.

4 | Nie stosować chemicznych środków 
szorujących do czyszczenia powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI

    w pełni transparentne wykończenie
    możliwość uzyskania gładkich dekoracyjnych powierzchni
    możliwość barwienia kompozycji
    możliwość zalewania warstw do 4 cm grubości
    odporność mechaniczna
    odporność chemiczna
    wodoszczelność
    łatwość w utrzymaniu czystości
    nie zawiera nonylofenolu 

SKŁADNIKI

   EPIDIAN®DECO
   UTWARDZACZ DECO 

(do zalewania powierzchni 
o grubości do 0,5 cm) 

lub

   UTWARDZACZ DECO K 
(do zalewania „kanionów” 
o grubości do 4 cm)

UMOŻLIWIA ŁATWE I SKUTECZNE

    odlewanie w pełni transparentnych przedmiotów
    zatapianie małych przedmiotów w transparentnej żywicy
    wykonywanie mebli oraz przedmiotów dekoracyjnych 

na bazie drewna i transparentnych lub kolorowych 
kompozycji  żywicznych

    zalewanie „kanionów” w blatach dekoracyjnych
    wylewanie powierzchni blatów drewnianych
    inne rozwiązania artystyczne i dekoracyjne
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