
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DECOFIN EPOXY SF  
 
 
Eποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών  για πατητή τσιμεντοκονία  
& φυσικές πέτρες 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙOΤHTΕΣ  
Υψηλής αντοχής γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι 
2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Ιδιαίτερα ανθε-
κτικό σε τριβή, επαφή με οξέα, αλκάλια, θαλασ-
σινό ή χλωριωμένο νερό. Δημιουργεί σκληρή, μη 
απορροφητική και απρόσβλητη επιφάνεια. Αντέ-
χει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +100°C σε 
ξηρή φόρτιση και έως +60°C σε υγρή φόρτιση. 
Δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και είναι κα-
τάλληλο για χώρους όπου απαιτείται αυστηρή ε-
φαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής.  
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 13813.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το DECOFIN EPOXY SF χρησιμοποιείται ως ε-
παλειφόμενη επίστρωση σε δάπεδα με υψηλές 
απαιτήσεις σε μηχανικές ή και χημικές αντοχές. 
Ιδανικό για έγχρωμες πατητές τσιμεντοκονίες, 
για εφαρμογές σε πισίνες, σιντριβάνια, πάγκους 
κουζίνας, μαγειρεία, αίθουσες εστιάσεων και φι-

λοξενίας, σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, χώρους δια-
σκέδασης κ.ά. Κατά την εφαρμογή του σε δάπε-
δα από φυσικές πέτρες το DECOFIN EPOXY SF 
αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά, τονίζει τα νερά 
τους και δίνει την αίσθηση του ‘μόνιμα βρεγμέ-
νου’.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι α-
παλλαγμένη από σαθρά σημεία, λίπη, σκόνες, ά-
λατα και να είναι απόλυτα στεγνή.  
Η υγρασία του υποστρώματος δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 4%. Οι πατητές τσιμεντοκονίες να 
έχουν ωριμάσει τουλάχιστον 4-8 ημέρες πριν την 
εφαρμογή του βερνικιού (ανάλογα με τις συνθή-
κες περιβάλλοντος).  
Εφαρμογή 
Αδειάζουμε το περιεχόμενο του δοχείου Β στο 
δοχείο Α και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών 
στροφών για τουλάχιστον 2 λεπτά, έως ότου 
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προκύψει πλήρης ομογενοποίηση του μείγμα-
τος. H ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και 
στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκλη-
ρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και να γίνει 
σωστή ομογενοποίηση. Ακολουθεί μία επί-
στρωση του DECOFIN EPOXY SF με ρολό μο-
χέρ.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
• Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη 
θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος 
μέχρι την πλήρη σκλήρυνσή τους. Αυξημένη 
θερμοκρασία έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση 
του χρόνου ζωής του μείγματος, ενώ η υψηλή υ-
γρασία την εμφάνιση θαμπών ή αποχρωματι-
σμένων σημείων στην επιφάνεια καθώς και την 
αύξηση του χρόνου σκλήρυνσης.  
• Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατη-
ρείται αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος. 
• To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, εί-
ναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.  
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
• Σε εξωτερικούς χώρους που έρχονται σε άμεση 
επαφή με τον ήλιο μετά από 12 μήνες η επιφά-
νεια γίνεται σατινέ και σε 24 μήνες γίνεται ματ. Η 
επαναβαφή της την επαναφέρει στην αρχική 
γυαλιστερή όψη.  
• Κατά την εφαρμογή σε επιφάνεια πατητής τσι-
μεντοκονίας φροντίστε ώστε να μην υπάρχουν 
περιοχές που το βερνίκι να λιμνάζει. Σε αντίθετη 
περίπτωση το αισθητικό αποτέλεσμα της εφαρ-
μογής πιθανόν να μην ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
σας, καθώς μετά το στέγνωμά του θα παρουσιά-
σει ανομοιογένεια στη γυαλάδα. Σε μη ικανοποί-
ηση από το αισθητικό αποτέλεσμα της εφαρμο-
γής τρίβουμε την επιφάνεια με ηλεκτρικό τριβείο, 
με πατόχαρτο ξηράς Νο240, δημιουργώντας ματ 
επιφάνεια.  
• Εάν η επιλογή σας αφορά σκούρα απόχρωση 
Πατητής Τσιμεντοκονίας ή και ανοιχτόχρωμη 
που δεν θέλετε να επηρεαστεί (σκουρύνει-μετα-
βληθεί αρκετά) η τελική χρωματική της από-
χρωση, τότε, προτείνεται η εφαρμογή του μικρο-
μοριακού σταθεροποιητή (αστάρι) AQUAFIX της 
DUROSTICK με αραίωση 30% κατά βάρος με 
καθαρό νερό και την επόμενη ημέρα η τελική ε-
πίστρωση του βερνικιού. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 201 της 
DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους  
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
200-300gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την α-
πορροφητικότητα της επιφάνειας.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε 
ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 
μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνι-
στάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν 
από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προ-
φύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο 
 έντυπο δεδομένων ασφαλείας.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 750gr (A: 480gr, B: 270gr)  
Δοχείο 5kg (A: 3,2kg, B: 1,8kg) 
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