
DUROEPOXY Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών, με διαλύτες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εποξειδικό χρώμα υψηλής αντοχής, με 
διαλύτες, ιδιαίτερα ανθεκτικό στις τρι-
βές, τα χημικά και καυστικά υγρά, τα 
πετρελαιοειδή, το θαλασσινό ή χλω-
ριωμένο νερό, αλλά και στις ακραίες 
καιρικές συνθήκες. 
Έχει ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν, σο-
βά, σίδηρο, ξύλο, MDF κ.ά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROEPOXY της DUROSTICK προ-
στατεύει αποτελεσματικά και διακο-
σμεί βιομηχανικά δάπεδα τσιμεντοει-
δούς βάσης σε οινοποιεία, γαλακτοβιο-
μηχανίες, τυροκομεία, μαγειρεία, σφα-
γεία, γκαράζ, βενζινάδικα, πλυντήρια 
και συνεργεία αυτοκινήτων. 
Είναι κατάλληλο για μεταλλικές σκά-
λες, σιλό, γέφυρες, πλοία, πατάρια 
από νοβοπάν, MDF κ.ά. Η βαφή με 
DUROEPOXY παρέχει απόλυτη προ-
στασία σε δεξαμενές νερού, σιντρι-
βάνια και πισίνες. 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιμελής προετοιμασία του υπο-
στρώματος είναι καθοριστικής σημα-
σίας για το τελικό αποτέλεσμα. 
Τσιμεντοειδείς επιφάνειες: Η ποι-
ότητα του σκυροδέματος πρέπει να 
είναι τουλάχιστον C20/25, η συμμε-
τοχή του τσιμέντου στην τσιμεντοκο-
νία πρέπει να είναι 350kg/m³, η υγρα-
σία να μην ξεπερνά το 4% ενώ θα πρέ-
πει να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 
ημέρες από την κατασκευή τους. Απο-
μακρύνουμε λάδια, σαθρά υλικά, σκό-
νες και εφαρμόζουμε το ειδικό αστά-
ρι DUROEPOXY PRIMER, αραιωμέ-

νο έως και 5% με ΤΗΙΝΝΕR 201 της 
DUROSTICK. 
Χαλύβδινες επιφάνειες: Απαλλάσ-
σουμε την επιφάνεια από σκουριά και 
λάδια, αφού προηγηθεί επιμελής κα-
θαρισμός με μηχανικά μέσα και τελικός 
καθαρισμός με μαλακό πανί εμποτισμέ-
νο με ΤΗΙΝΝΕR 201 της DUROSTICK. 

2. Εφαρμογή
Αδειάζουμε το περιεχόμενο του δο-
χείου Β στο δοχείο Α και αναδεύουμε 
για περίπου 5 λεπτά με δράπανο χα-
μηλών στροφών, έως ότου το μείγμα 
ομογενοποιηθεί πλήρως. 
Η επίστρωση με DUROEPOXY γίνεται 
εντός 24άρων ωρών από την εφαρμο-
γή του ασταριού DUROEPOXY PRIMER 
και αφού αυτό έχει στεγνώσει τελείως. 
Το DUROEPOXY αραιώνεται με ΤΗΙΝ-
ΝΕR 201 της DUROSTICK σε ποσοστό 
5%, όταν εφαρμόζεται με ρολό ή πινέ-
λο και σε ποσοστό 10%, όταν εφαρμό-
ζεται με ψεκασμό, σε τουλάχιστον 2 
επιστρώσεις. Η δεύτερη επίστρωση 
ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, 
αλλά εντός 36 ωρών.

KAΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 
201 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη 
χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1kg/4-5 m² ανά στρώση, στις κατάλλη-
λα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, για 
τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερο-
μηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές. 
Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμό-
ζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμ-
βουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προ-
ϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία 
και την υγρασία του περιβάλλοντος μέχρι την πλήρη σκλή-
ρυνσή τους. Αυξημένη θερμοκρασία έχει σαν αποτέλεσμα τη 
μείωση του χρόνου ζωής του μείγματος, ενώ η υψηλή υγρα-
σία την εμφάνιση θαμπών ή αποχρωματισμένων σημείων 
στην επιφάνεια καθώς και αύξηση του χρόνου σκλήρυνσης.

• Η κιμωλίαση (επιφανειακή αποσταθεροποίηση) χαρακτηρι-
στικό πρόβλημα των εποξειδικών συστημάτων σε εξωτερι-
κές επιφάνειες, αποκαθίσταται αν η επιφάνεια ‘επαναβάφε-
ται’ με DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF μία φορά το χρόνο.

• Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατηρείται αύξηση 
της θερμοκρασίας του μείγματος.

• To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο 
για την υγεία και το περιβάλλον.

Οι πισίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
• 2 ημέρες μετά τη βαφή, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
   20°C και άνω.
• 4 ημέρες μετά τη βαφή, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
   κάτω των 20°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 4kg (Α: 3,0kg, B: 1,0kg)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Χημική βάση Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών

Αποχρώσεις
(Α) Λευκό, γαλάζιο, γκρι
(Β) Διαυγές υποκίτρινο υγρό

Ειδικό βάρος μείγματος 1,40±0,05kg/lt

Σχέση ανάμειξης Α/Β 3/1 κατά βάρος

Χρόνος ζωής στο δοχείο 5-6 ώρες στους +20°C

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +10°C έως +35°C

Χρόνος επαναβαφής 7-9 ώρες τουλάχιστον

Χρόνος στεγνώματος
Μία έως δύο ώρες (στην αφή), ανάλογα τη θερμοκρασία
και την υγρασία του περιβάλλοντος

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το 
συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/ι: «Ειδικά επιχρίσματα 2 συστατικών», Τύπος Δ): 
500 gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν (μείγμα Α+Β) περιέχει κατά μέγιστο 
485 gr/lt Π.Ο.Ε.
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