
 
 

Epoxol
®
 Deco 

Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της 

διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX
®
 A.E.B.E. Όμως η NEOTEX

®
 A.E.B.E. ως 

προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων 

και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ
®
  για το αν το παρόν 

φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 

 

 

 

Eποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για 

δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων διακοσμητικών δαπέδων 

με όψη γρανίτη 
 

 

Χρήσεις Εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες κατάλληλο για δάπεδα 
πολυκαταστημάτων, χώρων εστίασης, ξενοδοχείων ή κατοικιών. 
Δίνει τελική επιφάνεια με φυσική όψη γρανίτη. 

Ιδιότητες  Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών από ρητίνες και 
επιλεγμένους σκληρυντές χωρίς διαλύτες 

 Παρέχει υψηλή σκληρότητα και μεγάλη αντοχή στην 
τριβή 

 Μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα και τα χημικά 

 Αποτελείται από διάφανη ρητίνη (Α+Β) και διακοσμητικό 
αδρανές 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Εμφάνιση Στιλπνή, γυαλιστερή 

Πυκνότητα   Συστατικού Α: 1,1 g/cm
3
 

 Συστατικού Β: 1,02 g/cm
3
 

Αναλογία ανάμειξης (κατά 
βάρος) 

100Α:60Β 

Χρόνος σκλήρυνσης (+25°C) 10 ώρες 

Χρόνος εργασιμότητας (Pot life) 
(+25°C) 

40 λεπτά 

Χρόνος επαναβαφής (+25°C) 24 ώρες 

Ελάχιστη θερμοκρασία 
εφαρμογής 

+12
o
C 

Βατότητα (+25°C) 24 ώρες   

Απόκτηση πλήρους 
σκληρότητας 

~ 7 ημέρες 

Αντοχή σε τριβή 71 mg – (ASTM D 4060, TABER TEST,. CS 10/1000/1000) 

Αντοχή σε κρούση (EN ISO 6272) IR4 

Αντοχή σε πρόσφυση ≥ 2,5 N/mm
2
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Τρόπος εφαρμογής Προετοιμασία επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή 
(όριο υγρασίας κονιάματος <4%), σταθερή και προστατευμένη 
από ανερχόμενη υγρασία.  Σαθρά υλικά και παλιές επικαλύψεις 
πρέπει  να απομακρύνονται  με βούρτσισμα ή τρίψιμο με τριβείο 
(μηχανή μωσαϊκού) και με ηλεκτρική σκούπα μεγάλης 
απορροφητικότητας. 

Ακόμα και στις καινούριες επιφάνειες είναι επιθυμητή η χρήση 
τριβείου για την εξομάλυνση των ανωμαλιών, οικονομία στο υλικό 
και δημιουργία προϋποθέσεων για καλύτερη πρόσφυση.  

Εφαρμογή ασταριού: Ακολουθεί το αστάρωμα της επιφάνειας σε 
μία στρώση με το εποξειδικό χρώμα διαλύτου Neopox

®
 Special 

(Ral 7040) με πινέλο, ρολό ή πιστόλι, αραιωμένο με διαλυτικό 
Neotex

®
 1021 10% κατά βάρος. Σε περίπτωση που η υγρασία 

της επιφάνειας είναι >4% ή υπάρχει ανερχόμενη υγρασία 
χρησιμοποιούμε αστάρι Neopox

®
 Primer AY πριν την εφαρμογή 

του Neopox
®
 Special (Ral 7040).  

Εφαρμογή δαπέδου: 

Αφού έχει στεγνώσει το Neopox
®
 Special (Ral 7040), 

εφαρμόζεται το Epoxol
®
 Deco. Σε 1 κιλό ρητίνη προσθέτουμε 

1,7-2 κιλά αδρανές και ακολουθεί ανάδευση για 3-5 λεπτά μέχρι 
το μίγμα να αποκτήσει ομοιογένεια. Το υλικό  εφαρμόζεται με 
οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 1,5-2 mm. Στην συνέχεια 
χρησιμοποιούμε ακιδωτό ρολό για τον απεγκλωβισμό του αέρα 
και τη δημιουργία μιας λείας επιφάνειας χωρίς ατέλειες.  

Ενδεικτική κατανάλωση (Ρητίνη : Αδρανές - 1kg:1,7kg): 1 m
2 

πάχους 2 mm.  

Ιδιαίτερες συστάσεις  Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή επιμηκύνουν 
το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές τον μειώνουν. 

 Η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την 
επίστρωση του νέου σκυροδέματος. 

 Λόγω της φύσης του χρώματος, η άμεση και διαρκής έκθεση του στην 
υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει με την πάροδο του 
χρόνου το φαινόμενο της κιμωλίασης. 

 Αμέσως μετά την ανάδευση ολόκληρου του μίγματος, συνιστάται η 
άμεση εφαρμογή του υλικού για την αποφυγή υψηλής θερμοκρασίας  
και του πολυμερισμού του στο δοχείο. 

 Ατέλειες  (τρύπες, ρωγμές, κτλ.) τόσο σε νέες όσο και σε παλιές 
επιφάνειες χρειάζεται να στοκαριστούν με εποξειδικό στόκο Epoxol

®
 

Putty. 

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Neotex
®
 1021. 

Αφαίρεση κηλίδων Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί, 
μόνο με μηχανική αφαίρεση, εφόσον είναι δυνατό. 

Συσκευασία Ρητίνη: Σετ 10kg (στην προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης των 
συστατικών Α&Β κατά βάρος) 
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 Αδρανές: Σακί 17kg 

Χρόνος αποθήκευσης 3 χρόνια (+5°C έως +45°C) σε σφραγισμένα δοχεία σε ξηρό 
μέρος, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία. 

 
 


