
 

 

 
ΔΚΓΟΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 

ΤΣΗΜΑ POLTRACK 
γηα δηαδξόκνπο ζηίβνπ κε πάρνο 12 – 14ριζη  

 
 

 
 
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ – 
ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 
 

 Δθαξκόδεηαη ζε ζηεγλέο επηθάλεηεο, θαζαξέο από πιηθά πνπ ελδερνκέλσο λα 
εκπνδίδνπλ ηε ζπλέλσζε, π.ρ. ζθόλε, ραιαξά ζσκαηίδηα, θιπ (ζηελ 
πεξίπησζε αζθάιηνπ ή ζθπξνδέκαηνο). Η επηηπρία ηεο εθαξκνγήο εμαξηάηαη 
από ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ρξήζε ηνπ πιηθνύ.  

 Καιόο, ζηεγλόο θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο από ζθόλε θαη ππνιείκκαηα. 

 Πξώηε επίζηξσζε ηεο επηθάλεηαο κε POLAPLAST P10, κε ςεθαζηηθό εμνπιηζκό 
ρσξίο αέξα (airless spray), ή πηλέιν. Σν ΣΡΧΜΑ ΒΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
POLTRACK πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί όζν ην POLAPLAST P10 είλαη αθόκε 
θνιιώδεο (πγξό ζηε δηαδηθαζία πγξαζίαο). Η ζηεξενπνίεζε ιακβάλεη ρώξα ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, κε ηελ εμάηκηζε ηνπ δηαιύηε θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ 
πιηθνύ κε ηελ αηκνζθαηξηθή πγξαζία. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ε απμεκέλε 
πγξαζία επηηαρύλνπλ ην ρξόλν ζηεξενπνίεζεο. Σα αλνηρηά ηύκπαλα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη γξήγνξα. 

 Σν ΣΡΧΜΑ ΒΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ POLTRACK πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί 
εληόο 48 σξώλ από ηελ εθαξκνγή ηεο πξώηεο επίζηξσζεο. 

 Καιή αλάκημε ηνπ POLAPLAST P13 θαη ηνπ ΑΝΑΚΤΚΛΧΜΔΝΟΤ ΚΑΟΤΣΟΤΚ 
858 (βι παξαθάησ αλαινγία αλάκημεο). Η αλάκημε πξέπεη λα γίλεηαη κε ρξήζε 
αλαδεπηήξα ρακειήο πεξηζηξνθήο (300-600 ζηξνθέο αλά ιεπηό), γηα 1-2 ιεπηά. Η 
αλάδεπζε ηνπ κίγκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαη θνληά ζηηο πιεπξέο 
θαη ζηε βάζε ηνπ δνρείνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη νκνηνγέλεηα ηνπ κίγκαηνο. 

 ηε ζπλέρεηα, ην κίγκα ρύλεηαη ζηελ επηθάλεηα θαη απιώλεηαη κε πάρνο 11 έσο 
12ριζη, ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειν κεράλεκα επίζηξσζεο (finisher), ή θαλόλα 
νξηδνληίσζεο ρεηξόο. Αλ ε εθαξκνγή γίλεη κε θαλόλα νξηδνληίσζεο ρεηξόο, νη κηθξέο 
αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ κε ηζνπέδσζε ηεο επηθάλεηαο 
από κεηαιιηθό θύιηλδξν. 

 Καηά ηε ζηεξενπνίεζε ηνπ POLAPLAST P13, ε ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα πέζεη 
θάησ από ηνπο 10

o
C. 

 Η ζηεξενπνίεζε ηνπ POLAPLAST P13 ιακβάλεη ρώξα ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο, κε ηελ αληίδξαζή ηνπ κε ηελ αηκνζθαηξηθή πγξαζία. Οη πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο θαη ε απμεκέλε πγξαζία επηηαρύλνπλ ην ρξόλν ζηεξενπνίεζεο ηνπ 
POLAPLAST P13. 

 Σν πεξπάηεκα επί ηεο επηθάλεηαο επηηξέπεηαη κεηά από 12 – 18 ώξεο ζηνπο 20
o
C. 

 Αθνύ ε επηθάλεηα ζηεξενπνηεζεί εληειώο (αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ 
πγξαζία, ε ζηεξενπνίεζε ηνπ ΣΡΧΜΑΣΟ ΒΑΗ ΣΟΤ POLTRACK δηαξθεί 12- 
48 ώξεο), αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηεο ηειηθήο ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΜΔ 
ΦΔΚΑΜΟ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ POLTRACK. 

 Η κεηαθνξά θαη ε παξαηεηακέλε απνζήθεπζε επηθαιύςεσλ κε ςεθαζκό πνπ 
πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ρξσζηηθή ύιε (π.ρ. κπεδ ή γθξη) κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε δηαρσξηζκό ησλ ρξσζηηθώλ πιώλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 
νκνηόκνξθν ρξώκα, νη επηθαιύςεηο κε ςεθαζκό πξέπεη λα αλακηγλύνληαη θαιά 
πξν ηεο εθαξκνγήο ηνπο, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα ηνπ ρξώκαηνο. Η 
αλάκημε πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά θαη κέρξηο όηνπ επηθαιπθζνύλ όινη νη θόθθνη 
EPDM. Ο ρξόλνο αλάκημεο κε ζπκθσλεκέλν αλαδεπηήξα ζα δηαξθεί από 3 έσο 5 
ιεπηά. Σν ζσζηό ημώδεο ηνπ ςεθαζκνύ εμαξηάηαη από ηνλ εμνπιηζκό ςεθαζκνύ. 
Μπνξεί λα πξνζηεζεί επηπιένλ πνζόηεηα δηαιύκαηνο (Αηζπιεζηέξαο 98/100, 
Βνπηπιεζηέξαο). 

 Οη θόθθνη EPDM πξέπεη λα είλαη ζηεγλνί θαη λα έρεη επηβεβαησζεί ην ζσζηό κέγεζνο 



 

 

θόθθσλ. 

 Η ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΜΔ ΦΔΚΑΜΟ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ POLTRACK 
εθαξκόδεηαη ζε δύν «ζηαπξσηέο» ζηξώζεηο. Οη θόθθνη EPDM θαη ην POLAPLAST 
P12 αλακηγλύνληαη θαη εθαξκόδνληαη κε θαηάιιειν ςεθαζηηθό κεράλεκα. Αλ 
θξίλεηαη επηζπκεηό ρακειόηεξν ημώδεο ςεθαζκνύ, ην κίγκα κπνξεί λα αξαησζεί κε 
θνηλνύο δηαιύηεο. Ο ρξόλνο ζηεξενπνίεζεο ηεο ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΜΔ 
ΦΔΚΑΜΟ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ POLTRACK είλαη 9-12 ώξεο. Μεηά ηελ 
παξέιεπζε ηνπ ελ ιόγσ ρξόλνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δεύηεξε ζηξώζε. 

 Η δεύηεξε ζηξώζε πξέπεη λα εθαξκνζηεί «ζηαπξσηά», ήηνη θάζεηα ζηελ 
πξώηε ζηξώζε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί θαιή θάιπςε. 

 Η ζηεξενπνίεζε ιακβάλεη ρώξα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, κε αληίδξαζε κε 
ηελ αηκνζθαηξηθή πγξαζία. Οη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαη ε απμεκέλε πγξαζία 
επηηαρύλνπλ ην ρξόλν ζηεξενπνίεζεο, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηε ρξήζε 
επηηαρπληώλ. 

 Σν πεξπάηεκα επί ηεο επηθάλεηαο επηηξέπεηαη αθνύ ζηεξενπνηεζεί ε δεύηεξε 
ζηξώζε (αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, ε ζηεξενπνίεζε ζπλήζσο δηαξθεί 9-12 ώξεο 
ζηνπο 20

o
C). Μεηά από 3-5 εκέξεο, ε ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΜΔ 

ΦΔΚΑΜΟ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ POLTRACK ζα έρεη ζηεξενπνηεζεί εληειώο θαη 
ζα κπνξεί λα δνζεί γηα ρξήζε. 
 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ 
 

 

 Πξώηε επίζηξσζε: Polaplast P10: 150-200γξ/η.κ. 

 ηξώκα βάζεο: κίγκα 1,8ριγ/η.κ. POLAPLAST P13 ζπλ 9ριγ/η.κ. 
ΑΝΑΚΤΚΛΧΜΔΝΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ 858 πάρνπο 1-4ριζη: 10,8ριγ/η.κ. γηα πάρνο 
από 11 έσο 12ριζη. 

 Δπηθάιπςε επηθάλεηαο κε ςεθαζκό: κίγκα 1,2ριγ/η.κ. POLAPLAST P12 ζπλ 
0,8ριγ/η.κ. EPDM πάρνπο 0,5-1,5ριζη: 1,6-2,0ριγ/η.κ. γηα πάρνο από 1 έσο 2ριζη. 

 πλνιηθό πάρνο: 12-14ριζη 
 

 
ΥΡΧΜΑΣΑ 

 
Άρξσκν, καύξν (πεξίπνπ RAL 9005), πξάζηλν ηνπ θύιινπ (πεξίπνπ RAL 6002), κπιε 
γεληηαλώλ (πεξίπνπ RAL 5010), ιεπθό ηνπ ζηξεηδηνύ (πεξίπνπ RAL 1013), θίηξηλν ηνπ 
αζθόδεινπ (πεξίπνπ RAL 1007), θόθθηλν ηνπ νμεηδίνπ (πεξίπνπ RAL 3009), θαζαξό 
πνξηνθαιί (πεξίπνπ RAL 2004), κπιε ηνπ νπξαλνύ (πεξίπνπ RAL 5015), θίηξηλν ηεο άκκνπ 
(πεξίπνπ RAL 1002), κπεδ (πεξίπνπ RAL 1001), κπιε θάπξη (πεξίπνπ RAL 5019), εκίζακπν 
– ειαθξύ ιεπθό ηνπ ειεθαληόδνληνπ (πεξίπνπ RAL 1015), γθξη ηνπ αλζξαθίηε (πεξίπνπ RAL 
7016). 
 

 
ΠΡΟΟΥΗ 

 
Η εθαξκνγή πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαιά αεξηδόκελνπο ρώξνπο θαη κε ρξήζε πξνζηαηεπηηθώλ 
γαληηώλ. Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε επαθή κε ην δέξκα ή ηα κάηηα, εηδάιισο, επηβάιιεηαη 
θαιό πιύζηκν κε ζαπνύλη θαη λεξό. 
Δύθιεθην πξν ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιεπζείηε ηα Γειηία Σερληθώλ Γεδνκέλσλ ησλ 
πξναλαθεξόκελσλ πιηθώλ θαη ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Τιηθνύ. 
 

 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξόλ είλαη αιεζείο, αληηζηνηρνύλ ζην βαζκό πνπ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε θαη βαζίδνληαη ηόζν ζε εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο όζν θαη ζε 
εξγνηαμηαθή εκπεηξία. Ωζηόζν, θαη ιόγσ ησλ πνιπάξηζκσλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα, παξέρνπκε ηηο ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο ρσξίο εγγύεζε θαη δελ 
αλαιακβάλνπκε θακία επζύλε επξεζηηερλίαο. Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ή εξσηήζεηο, επηθνηλσλήζηε κε ην ηερληθό ηκήκα ηεο ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΓΑΠΔΓΩΝ ΜΟΝ. Δ.Π.Δ. 

 


