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POLEPOX COAT 814  

 
ΓΕΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Τν POLEPOX COAT 814 είλαη κηα απηνεπηπεδνύκελε, επνμεηδηθήο βάζεο επίζηξσζε δύν 
ζπζηαηηθώλ γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο (ειαθξηάο θαη κεζαίαο θπθινθνξίαο).  

 Γεκηνπξγεί έγρξσκα, επθνινθαζάξηζηα δάπεδα ρσξίο αξκνύο, ηα νπνία δελ ρξεηάδνληαη 
ζπληήξεζε. 

 Δίλαη αλζεθηηθό ζηα δηαιύκαηα νμέσλ, αιθαιίσλ, ιαδηώλ, γξάζσλ θιπ.  

 Δκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία ζθόλεο θαη εληζρύεη ηελ αλζεθηηθόηεηα θαη αληίζηαζε ησλ 
δαπέδσλ.  

 Έρεη θαιέο κεραληθέο αληνρέο. 

 Ιδαληθό γηα βαθή βηνκεραληθώλ δαπέδσλ, κσζατθώλ, ηζηκεληνεπηθαλεηώλ, βηνινγηθώλ 
θαζαξηζκώλ θιπ.  

 Πεξηνρέο εθαξκνγήο: βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, ρώξνη 
ζηάζκεπζεο, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, εξγνζηάζηα. 
 

 
ΣΕΥΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Φεκηθή βάζε: 
 
Καηάζηαζε πιηθνύ: 
 
Απόρξσζε: 
 
Ιμώδεο (A+B): 
 
Ππθλόηεηα (A+B): 
 
Αλαινγία αλάκημεο (A:B): 
 
Φξόλνο εθαξκνγήο πιηθνύ: 
 
Τειηθέο αληνρέο: 
 
Αληνρή ζε ζιίςε(A+B): 
(ASTM D 695) 
 
Αληνρή ζε θάκςε (A+B): 
(Din 1164) 
 
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο θαη 
σξίκαλζεο: 
 
Σθιεξόηεηα θαηά SHORE D: 
 
Βαηόηεηα: 
 
Αληνρή ζε πξόζθπζε: 
 
 

 
επνμεηδηθή ξεηίλε δύν ζπζηαηηθώλ 
 
παρύξξεπζην πγξό 
 
Φξσκαηνιόγην KDF ή RAL  
 

1.500 -4.000 mPas ζηνπο 25
o
C 

 
1.48 – 1.58 Kg/Lt 
  
81.5:18.5 θαηά βάξνο (%) 
 
πεξίπνπ 30 ιεπηά ζηνπο 25

0
C 

 
κεηά από 7 εκέξεο ζηνπο 25

0
C 

 
55 N/mm

2
, 7 εκέξεο ζηνπο 25

0
C 

 
 
33 N/mm

2
, 7 εκέξεο ζηνπο 25

0
C 

 
 
12 – 40

o
C 

 
 

78  2 
 
κεηά από 2 εκέξεο ζηνπο 25

0
C 

 

4,3  0,3 N/mm
2
 (ζξαύζε ζθπξνδέκαηνο) 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 
ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ 

 
Πνηόηεηα ζθπξνδέκαηνο: 
Φξόλνο εθαξκνγήο: 
Πεξηερόκελε πγξαζία: 

 
ηνπιάρηζηνλ C20/25  
ηνπιάρηζηνλ 28 εκέξεο 
θάησ από 4%  
 

 
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ- 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Εθαρμόζεηαι μόνο ζε ζηεγνές επιθάνειες, προζηαηεσμένες από ανερτόμενες 
σγραζίες και απαλλαγμένες από σλικά ποσ εμποδίζοσν ηην πρόζθσζη, όπως 
ζκόνες, ζαθρά σλικά, λίπη κλπ. Η επηηπρία ζηελ εθαξκνγή εμαξηάηαη από ηελ ζσζηή 
πξνεηνηκαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ. 

 Δπεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο κε ιεηαληηθή κεραλή. 

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

 Αζηάξσκα ηεο επηθάλεηαο κε ην POLEPOX-PR 824. Γηα ηελ πιήξε πξόζθπζε ηνπ 
πιηθνύ, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ POLEPOX-PR 824 ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο 
ζηξώζεηο, έσο όηνπ λα επέιζεη θνξεζκόο ηεο επηθάλεηαο. 

 Μεηά ηελ ζθιήξπλζε ηνπ αζηαξηνύ (2-12 ώξεο, αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο) θαη εληόο 24 σξώλ, αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηνπ POLEPOX COAT 814. 

 Καιή αλάκεημε ησλ 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. 

 Τν επνμεηδηθό κίγκα πεξηρύλεηαη ζην δάπεδν θαη απιώλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο V 
νδνλησηή ζπάηνπια 3.5mm, θαη παξάιιειε ρξήζε αθηδσηνύ ξνινύ έηζη ώζηε λα 
απειεπζεξσζεί αέξαο πνπ ελδερνκέλσο έρεη παγηδεπηεί θαη λα απνθύγνπκε ηελ 
δεκηνπξγία θπζαιίδσλ. 

 Γηα ηε δεκηνπξγία απόιπηα αληηνιηζζεξήο επηθάλεηαο, ζπληζηάηαη ε επίπαζε ηεο αθόκα 
λσπήο επίζηξσζεο κε ραιαδηαθή άκκν θνθθνκεηξίαο 0,1-0,4 mm ή 0,4-0,8 mm αλάινγα 
κε ηελ επηζπκεηή αληηνιηζζεξόηεηα. Μεηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ POLEPOX COAT 814, κε 
επηθνιιεκέλνη θόθθνη απνκαθξύλνληαη κε ζθνύπα πςειήο απνξξνθεηηθόηεηαο. Τέινο 
αθνινπζεί ζθξαγηζηηθή επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε POLEPOX COAT 814 γηα ηε 
δεκηνπξγία επθνινθαζάξηζηεο, αλζεθηηθήο ζε νμέα, αληηνιηζζεξήο επηθάλεηαο.  
 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 
 

     
1,5 kg/m

2
/1mm 

 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 
V νδνλησηή ζπάηνπια 3.5mm 

 
ΤΚΕΤΑΙΑ 
 

 
Σεη 25 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 COAT 814 κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 



 

 

   

KDF
ΠΛΗΡΩ ΚΑΘΕΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ

Α ζι ε η η θ ά Γά π ε δ α  &  Γν κ η θά Υ ι η θά

KDF - ΚΑΤΑΣΚΔΥΔΣ ΓΑΠΔΓΩΝ ΜΟΝ. Δ.Π.Δ

e : info@kdf.gr  w : www.kdf.gr 

Σμήμα Πωλήζεων/Εκθεζιακός Υώρος
, Λεσθ. Παπαληθνιάνπ 1 Πεύθα

57010, Θεζζαινλίθε
t / f : 2310 829598

Λογιζηήριο
Μεηξνπόιεσο 19

54624, Θεζζαινλίθε
t : 2310 683660

 Σηελ πεξίπησζε πνπ κεηαμύ δηαδνρηθώλ ζηξώζεσλ παξεκβάιιεηαη ρξνληθό δηάζηεκα 
κεγαιύηεξν από ην πξνβιεπόκελν (12 ώξεο ην θαινθαίξη θαη 24 ώξεο ην ρεηκώλα) ή 
ήδε ρξεζηκνπνηνύκελεο επηθάλεηεο πξόθεηηαη λα επηζηξσζνύλ εθ λένπ, ηόηε ζα πξέπεη ε 
επηθάλεηα λα θαζαξηζηεί ζρνιαζηηθά θαη λα ηξηθηεί θαζνιηθά πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 
επίζηξσζεο. 
 

 
Τα 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 πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο 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 βεβαησζεί πσο 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 
πξντόλ.  


