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EPOLAC H.B.  
                     

 
 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Εποξειδικό χρώμα δυο συστατικών κατάλληλο για χρήση σε τσιμεντένια δάπεδα, 

όπου δημιουργεί παχύ και σκληρό φιλμ με άριστη πρόσφυση. Λόγω της θιξοτροπίας 

του μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και πάχος ξηρού φίλμ 200μm. Πολύ εύκολο στην 

εφαρμογή του με γρήγορο στέγνωμα ακόμη και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
   
Ειδικό βάρος      : 1,28 – 1,38 kg/lt. 

 
Απόδοση : 2-2,5 m2 /kg ανά στρώση για πάχος φιλμ 200μm. 

 
Αναλογία 
ανάμιξης 

: Αναμιγνύουμε το συστατικό Α’ με το συστατικό Β’ σε αναλογία 
7Α:1Β κατά βάρος και ομογενοποιούμε το μίγμα.  
         

Αραίωση :  3-5% για εφαρμογή με ρολό και έως 15% για εφαρμογή με  
πιστόλι με διαλυτικό EPOLAC της VECHRO.         
         

Κατηγορία VOC : «Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών.  
Επιχρίσματα δαπέδων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC= 500 gr/lt. 
Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 480 
gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. 
VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 
2500C. 
 

Στέγνωμα : Επιφανειακό 2-2 ½  hours. Σε βάθος 4-5 hours. 
 

Επαναβαφή : 24 ώρες μετά την εφαρμογή, αφού πριν έχει διαπιστωθεί ότι έχει  
στεγνώσει  καλά η πρώτη στρώση. 
 

Χρόνος ζωής 
στο δοχείο 

: Το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 18 ωρών στους 200C. 
   
         

Αποχρώσεις : Γκρι. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:    Α΄συστατικό: 4,900kg  Β΄συστατικό: 0,700kg. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ 
Πινέλο, για καλύτερο αποτέλεσμα ρολό, πιστόλι.   
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, 
σκουριές κ.λ.π. Πριν την εφαρμογή συνιστάται καλό γυαλοχαρτάρισμα της επιφάνειας 
ιδιαίτερα σε γυαλιστερές επιφάνειες και καλός καθαρισμός από τις σκόνες. Οι προς 
βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές πριν την εφαρμογή.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Αναμιγνύουμε το συστατικό Α’ με το συστατικό Β’ σε αναλογία 7Α:1Β, 
ομογενοποιούμε καλά. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις EPOLAC  HB. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο, 
στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με 
διαλυτικό EPOLAC της VECHRO και σαπουνάδα.  
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες κάτω από 8οC και πάνω από 30οC και 
σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 60%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν 
να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 
μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από 
την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 Μακριά από παιδιά. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ* 
                   
Συστατικό Α΄                                                        

 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ. 
 ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ.                                       

  Συστατικό Β΄       
 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ.  

 
 
*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων. 

 


