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POLAPLAST P20 

Απηνεπηπεδνύκελε επίζηξσζε, δύν ζπζηαηηθώλ γηα αζιεηηθά ζπζηήκαηα ζηίβσλ  

 
ΓΕΝΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Τν POLAPLAST P20 είλαη κηα απηνεπηπεδνύκελε έγρξσκε επέλδπζε δύν ζπζηαηηθώλ ρσξίο 
δηαιύηεο, κε άξηζηεο ηδηόηεηεο ειαζηηθόηεηαο θαη εθειθπζκνύ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
θαηαζθεπή αζιεηηθώλ δαπέδσλ ζηίβσλ ηύπoπ sandwich. Δίλαη εύθνιν λα εθαξκνζηεί, ρσξίο 
λα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζθιήξπλζεο αθόκα θαη ζε ρακειή ή πςειή 
ζεξκνθξαζία. 
 
Αληαπνθξίλεηαη ζηα πξόηππα ηεο IAAF. 
 

 

ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Αλαινγία κίμεο  

Ππθλόηεηα κείγκαηνο (25°C) 

Ιμώδεο(25°C) 

Pot-life (25°C) 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο 

Σθιήξπλζε (25°C θαη %60 ζρεηηθή πγξαζηά) 

Απόρξσζε 

 

87.72 : 12.28 (Καηά βάξνο)  

πεξ. 1.65 – 1.75  Kg/Lt 

1.200 – 3.500 mPas ζηνπο 25
o
C 

20-30 min. 

10 – 38 °C 

Μεηά από 24 ώξεο 

Φξσκαηνιόγην ηεο KDF 

 
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ-
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 ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ 

ππνζηξώκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ. 

 Σρνιαζηηθόο, ζηεγλόο θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο από ζθόλεο, ζαζξά ππνιείκκαηα κε 
απνξξνθεηηθή ζθνύπα θαη ξαθιέηα.  

 Τν POLAPLAST P20 είλαη έλα ζύζηεκα πςειώλ επηδόζεσλ ην νπνίν εθαξκόδεηαη πάλσ 
ζηελ  βαζηθή ζηξώζε είηε ρπηνύ κείγκαηνο (θόθθνη αλαθπθινύκελνπ θανπηζνύθ SBR 
αλακεκηγκέλνη κε ζπλδεηηθή ξεηίλε πνιπνπξεζάλεο) είηε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ξνινύ, ε 
νπνία πξώηα ζθξαγίδεηαη κε ην ζθξαγηζηηθό πνιπνπξεζαληθό ζηόθν ζε δύν ζηξώζεηο 
POLAPLAST P22 (πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ POLAPLAST P20). 

 Αθνινπζεί επίπαζε έγρξσκσλ θόθθσλ EPDM πάλσ ζηελ ηειηθή ζηξώζε ηνπ POLAPLAST 
Ρ20. 

 Η ζεξκνθξαζία επεμεξγαζίαο θαη ησλ δύν ζπζηαηηθώλ ηνπ POLAPLAST P20 πξέπεη λα 
γίλεηαη κεηαμύ 10-38°C.  

 Η ξεηίλε ηνπ πιηθνύ, Α ζπζηαηηθό, πξέπεη λα αλαδεύεηαη δηεμνδηθά γηα λα απνθεπρζεί ν 
νπνηνζδήπνηε  δηαρσξηζκόο. Δλώ ζπλερίδεηαη ε αλάδεπζε ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ν 
ζθιεξπληήο, Β ζπζηαηηθό. Σπλερίζηε ηελ αλάδεπζε κέρξη λα δεκηνπξγεζεί έλα νκνηνγελέο 
κείγκα. Τν κείγκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εληόο 20-30 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία 25 ºC. 

 Τν θαιά αλακεκηγκέλν πιηθό, POLAPLAST P20, εθαξκόδεηαη κε νδνλησηή ζπάηνπια(5,5 
mm) θαη ηελ παξάιιειε ρξήζε ελόο αθηδσηνύ ξνινύ.  

 Πξηλ από ηε ζθιήξπλζε ηνπ POLAPLAST P20, γίλεηαη επίπαζε θόθθσλ EPDM 
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θνθθνκεηξίαο 1mm-3mm. Μεηά από ηελ πιήξε ζθιήξπλζε, ρξεζηκνπνηήζηε έλαλ θπζεηήξα 
αέξα γηα λα αθαηξέζεηε ηελ πεξίζζεηα ησλ θόθθσλ. 

 Η θαηαλάισζε ηνπ πιηθνύ θπκαίλεηαη κεηαμύ 2,2 - 2,5 Kg/m2 γηα έλα ηππηθό ζύζηεκα ζηίβνπ 
ηύπνπ sandwich θαη εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο, ηεο αηκόζθαηξαο θαη 
ηνπ πιηθνύ. 

 Η ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 50°C. 

 Καηά ηηο πξώηεο ώξεο κεηά ηελ εθαξκνγή, ε επηθάλεηα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από ηελ 
άκεζε επαθή κε ην λεξό, θαζώο απηό ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ηελ δεκηνπξγία 
θπζαιίδσλ αέξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνύ. Σε πεξίπησζε (αλακελόκελεο) βξνρήο, ην 
POLAPLAST P20 δελ πξέπεη λα εθαξκνζηεί. 

 Σε πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη επαλάιεςε εθαξκνγήο, πξαγκαηνπνηήζηε ηελ εληόο ησλ 
πξώησλ 24 σξώλ κεηά ηελ πξνεγνύκελε εθαξκνγή ρσξίο ηε ρξήζε αζηαξηνύ εάλ ε 
επηθάλεηα είλαη ζηεγλή θαη θαζαξή. 

 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

 

2.2 - 2.5  kg/m². 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Οδνλησηή ζπάηνπια, 5.5 ρηι, θαη αθηδσηό ξνιό.  

 
ΟΔΗΓΙΕ 
ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

 

Η εθαξκνγή 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. 

Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες ζσκβοσιεσηείηε ηο δειηίο δεδοκέλωλ αζθαιείας. 

 
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 ΚΑΤΑΣΚΔΥΔΣ ΓΑΠΔΓΩΝ ΜΟΝ. Δ.Π.Δ. 

 
 

 
 


