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POLEPOX-DP 815 

 ΔΓΥΡΩΜΗ ΔΠΟΞΔΙΓΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΛΑΣΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΓΑΠΔΓΩΝ  
 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Σν POLEPOX-DP 815 είλαη αληηζθνληθή, ζθιεξπληηθή, εκπνηηζηηθή, έγρξωκε βαθή 
επνμεηδηθήο βάζεο δύν ζπζηαηηθώλ.  

 Γεκηνπξγεί έγρξωκν, επθνινθαζάξηζην δάπεδν. 

 Ιδαληθή γηα παιαηέο θαη λέεο επηθάλεηεο ειαθξηάο θαη κέζεο θπθινθνξίαο όπωο 
βηνκεραληθά δάπεδα, κωζαϊθά, ηζηκεληνεπηθάλεηεο, ζπλεξγεία, απνζήθεο, αθόκε 
θαη γηα κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ή ηνηρία ζε κνλάδεο ηξνθίκωλ.  

 Απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζθόλεο από ζαζξνπνίεζε ζε παιαηά θαη λέα δάπεδα 
θαη εληζρύεη ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπο. 

 Πξνζδίδεη θαιή κεραληθή αληνρή θαη ρεκηθή πξνζηαζία ελάληηα ζε δηαιύκαηα 
νμέωλ, αιθαιίωλ, ιαδηώλ, γξάζωλ θιπ. 

 θιεξαίλεη θαη πξνζηαηεύεη παιαηέο θαη λέεο  επηθάλεηεο. 

 Μπνξεί εύθνια λα επηδηνξζωζεί ηνπηθά αλ ρξεηαζηεί. 
 

 
ΣΕΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Υεκηθή βάζε: 
 
Καηάζηαζε πιηθνύ: 

 
Απόρξωζε: 
 
Ιμώδεο (A+B): 
 
Ππθλόηεηα (A+B): 
 
Αλαινγία αλάκημεο (A:B): 
 
Υξόλνο εθαξκνγήο πιηθνύ: 
 
Σειηθέο αληνρέο: 
 
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο θαη 
ωξίκαλζεο: 
 
θιεξόηεηα θαηά SHORE D: 
 
Βαηόηεηα: 
 
Αληνρή ζε πξόζθπζε: 

 
επνμεηδηθή ξεηίλε δύν ζπζηαηηθώλ 
 
ιεπηόξεπζην πγξό 
 
Υξωκαηνιόγηα KDF (6 απνρξώζεηο) 
 

100 - 500 mPas ζηνπο 25
o
C 

 
0.9 – 1.0 Kg /Lt 
  
50:50 θαηά βάξνο (%) 
 
πεξίπνπ 40 - 45 ιεπηά ζηνπο 25

0
C 

 
κεηά από 7 εκέξεο ζηνπο 25

0
C 

 
16 – 40

o
C 

 
 
65 - 70 
 
κεηά από 2 εκέξεο ζηνπο 25

0
C 

 

4,5  0,4 N/mm
2
 (ζξαύζε ζθπξνδέκαηνο) 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 
ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ 

 
Πνηόηεηα ζθπξνδέκαηνο: 
Υξόλνο εθαξκνγήο: 
Πεξηερόκελε πγξαζία: 
 

 
ηνπιάρηζηνλ  C20/25  
ηνπιάρηζηνλ 28 εκέξεο 
θάηω από 4%  
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ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ- 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Εθαρκόδεηαη κόλο ζε ζηεγλές επηθάλεηες, προζηαηεσκέλες από αλερτόκελες 
σγραζίες θαη απαιιαγκέλες από σιηθά ποσ εκποδίδοσλ ηελ πρόζθσζε, όπως 
ζθόλες, ζαζρά σιηθά, ιίπε θιπ. Η επηηπρία ζηελ εθαξκνγή εμαξηάηαη από ηελ 
ζωζηή πξνεηνηκαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ. 

 Πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ιεηαληηθή κεραλή.  

 Καιόο, ζηεγλόο θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο από ζθόλεο θαη ππνιείκκαηα κε 
απνξξνθεηηθή ζθνύπα θαη ξαθιέηεο. 

 Καιή αλάκεημε ηωλ ζπζηαηηθώλ Α (ξεηίλε) θαη Β (ζθιεξπληήο) ηα νπνία είλαη 
ζπζθεπαζκέλα ζε δνρεία κε πξνθαζνξηζκέλε αλαινγία αλάκεημεο. Η αλάκεημε 
πξέπεη λα γίλεη κε ηε ρξήζε αλαδεπηήξα ρακειώλ ζηξνθώλ (300-600 rpm) γηα 
1-2 ιεπηά. Δίλαη ζεκαληηθό ε αλάδεπζε λα γίλεηαη θαη ζηα ηνηρώκαηα θαη ζηνλ 
ππζκέλα ηνπ δνρείνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκνηόκνξθε θαηαλνκή ηνπ 
ζθιεξπληή.    

 ηελ ζπλέρεηα εθαξκόδνληαη δύν ή πεξηζζόηεξεο ζηξώζεηο POLEPOX-DP 815, 
έωο όηνπ ε επηθάλεηα θνξεζηεί θαη δεκηνπξγεζεί θηικ.  

 ηελ πεξίπηωζε εκθάληζεο καη ζεκείωλ, απαηηείηαη αθόκε κία ζηξώζε. Κάζε 
ζηξώζε αθνινπζεί ηελ πξνεγνύκελε, αθνύ απηή ζηεγλώζεη, ζε δηάζηεκα 6-12 
ωξώλ, αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, θαη πνηέ πεξηζζόηεξν από 
24 ώξεο. 
 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

     
250-600 gr/m

2
, ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζηξώζεηο, αλάινγα κε ην είδνο, ηελ 

απνξξνθεηηθόηεηα θαη ηελ αδξόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο. 
 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Κνληόηξηρα ξνιά, βνύξηζεο γηα ιεία βηνκεραληθά δάπεδα. Σα εξγαιεία πξέπεη λα 
θαζαξίδνληαη κε δηαιύηε  ακέζωο κεηά ηε ρξήζε. 
 

 
ΤΚΕΤΑΙΑ 

 
εη  30 Kg   
 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

 
Έλαο ρξόλνο ζε θιεηζηά δνρεία, ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν, κε ειάρηζηε 
ζεξκνθξαζία 5

o
C θαη κέγηζηε 30

 o
C. 

 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

 Ο ρξόλνο θαηεξγαζίαο ηνπ POLEPOX-DP 815 κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Σο σιηθό δελ εθαρκόδεηαη ζε πάτος . 

 ηελ πεξίπηωζε ύπαξμεο ηξππώλ ή ξωγκώλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ EPOFIX-
H 207. 

 Η ρξήζε ιεηαληηθήο κεραλήο πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ POLEPOX-
DP 815 γηα ηε δεκηνπξγία πόξωλ ζην ππόζηξωκα θαη ηε ζωζηή δηείζδπζε ηνπ 
πιηθνύ.  

 ηελ πεξίπηωζε πνπ κεηαμύ δηαδνρηθώλ ζηξώζεωλ παξεκβάιιεηαη ρξνληθό 
δηάζηεκα κεγαιύηεξν από ην πξνβιεπόκελν (δώδεθα ώξεο γηα ην θαινθαίξη θαη 
είθνζη ηέζζεξηο ώξεο γηα ην ρεηκώλα) νη ήδε ρξεζηκνπνηνύκελεο επηθάλεηεο πξόθεηηαη 
λα επηζηξωζνύλ εθ λένπ, ηόηε ζα πξέπεη ε επηθάλεηα λα θαζαξηζηεί ζρνιαζηηθά θαη 
λα παινραξηαξηζηεί θαζνιηθά πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο επίζηξωζεο. 
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ΟΔΗΓΙΕ 
ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

 
Η εξγαζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαιά αεξηδόκελνπο ρώξνπο κε 
πξνζηαηεπηηθά γάληηα. Όηαλ ην πιηθό έξρεηαη ζε επαθή κε ην δέξκα ή ηα κάηηα 
πξέπεη λα πιέλεηαη θαιά κε ζαπνύλη θαη λεξό. Πξνζνρή εύθιεθην. 
Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες ζσκβοσιεσηείηε ηο δειηίο δεδοκέλωλ 
αζθαιείας. 
 

Σα ηερληθά δεδνµέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζµα ηεο γλώζεο θαη ηεο εµπεηξίαο από ην ηµήµα έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνϊόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ ρξήζε ηωλ πιηθώλ γίλνληαη ρωξίο 
εγγύεζε, αθνύ νη εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξµνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο µαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαηωζεί πωο ην 
πιηθό είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνβιεπόµελε εθαξµνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύµελε 
έθδνζε γηα ην ίδην πξνϊόλ.  


