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                                                                                                                                                      Epoxy Resin 51-Flooring/EE/02-06-11 

                     Επαλειφόµενη, Θιξοτροπική  Εποξειδική Επίστρωση 2 συστατικών  
                                              Για προστασία επιφανειών πισίνας. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                : 

Το EPOXY RESIN 51-POOL® είναι σύστηµα 

επίστρωσης, εποξειδικής βάσεως δυο συστατικών, 
χωρίς διαλύτες, µε  µεγάλο χρόνο εργασιµότητας 

ιδανικό για την στεγάνωση και προστασία 

επιφανειών πισίνας. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή 

στην τριβή καθώς και σε χηµικά, οξέα, θαλασσινό 

νερό και υδρόλυση. Χρησιµοποιείται για την 
εξοµάλυνση και κατασκευή βιοµηχανικών δαπέδων 

µε άριστες αντοχές στα χηµικά, στα απόβλητα και 

στο νερό (και θαλασσινό).  
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                                                             : 

• Βαφή πισίνας 
• Προστασία µεταλλικών επιφανειών 
• Ξενοδοχεία, εστιατόρια, µαγειρεία, 

νοσοκοµεία. 
• Στην ναυτιλία σε καταστρώµατα πλοίων 

κλπ. 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ                                                  : 
• ∆εν Περιέχει διαλύτες 

• Μεγάλο χρόνο εργασιµότητας 

• Μεγάλη αντοχή στα χηµικά, στα απόβλητα και στα 
οξέα 

• Αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες έως και 100°C.  

• Εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες. 

• ∆εν αναπτύσσει µούχλα και άλλα βακτηρίδια. 
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                             : 
 

Κατάσταση υποστρώµατος χωρίς αστάρι: 

• Σκληρότητα επιφάνειας: R28 =15Mpa 

• Υγρασία επιφάνειας: W < 5% 

• Θερµοκρασία εφαρµογής:  12 oC - 35 oC 

• Σχετική υγρασία ατµόσφαιρας: < 85% 
 
Καθαρίζουµε την επιφάνεια από τα σαθρά υλικά, σκόνες, 
φυτικούς οργανισµούς, άλατα, λάδια .  
Τα σαθρά υλικά πρέπει να λειαίνονται και να 
αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία. Ανωµαλίες 

στο υπόστρωµα πρέπει να γεµίζονται µε εποξειδική 
πάστα Epoxy Resin 21-T. 
Επιφάνειες από σίδηρο ή Χάλυβα πρέπει να είναι 
απαλλαγµένες από σκουριά ή άλλου είδους διάβρωσης.  
Σε κάθε περίπτωση προτείνεται ο καθαρισµός του 
υποστρώµατος να γίνεται µηχανικά και στο τέλος να 
αποµακρύνεται η σκόνη µε σκούπα υψηλής 
απορροφητικότητας. 
‘Όλες οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από 
πηγές υγρασίας πριν την εφαρµογή του υλικού. 
ΑΣΤΑΡΩΜΑ 
Το αστάρωµα γίνεται µε Aquadur, αραιωµένο 10% µε 
νερό µε κατανάλωση 0.150 Kg/m2  ανά στρώση. Ο 
καθορισµός των ολικών στρώσεων Aquadur  και η τελική 
κατανάλωση εξαρτάται από την κατάσταση του 
υποστρώµατος.  Αφήνουµε 24 ώρες πριν την εφαρµογή 

EPOXY RESIN 51-POOL®  . 
ΑΝΑΜΙΞΗ 
Ανακατεύουµε το συστατικό A µε αναµικτήρα σε χαµηλές 
στροφές(250-300 στροφές) ώστε να γίνει οµογενοποίηση 
της απόχρωσης και στην συνέχεια προσθέτουµε το 
συστατικό B. Αναδεύουµε  τα δυο συστατικά Α+Β µε 
λίγες στροφές για 5 λεπτά ώστε να έχουµε πλήρη 
οµογενοποίηση του µίγµατος.   
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΒΑΦΗ 
Εφαρµόζουµε το υλικό µε ρολό σε ένα ή δύο χέρια µε 
κατανάλωση ανά στρώση 0.25-0.35 Kg/m2. Ελάχιστη 
συνολική κατανάλωση 0.3 Kg/m2. 
ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

• Η πισίνα γεµίστηκε πρόωρα πριν  τον πλήρη 
πολυµερισµό του υλικού. Η επιφάνεια σε αυτή 
την περίπτωση φαίνετε θαµπή και δηµιουργείται 
κιµωλίαση. 

• Νερό µε υπερβολικά υψηλό ποσοστό 
χλωρίωσης δηµιουργεί όψη θαµπή ή 
«ξεπλυµένη». 

• Στην περίπτωση σκουριασµένων σωλήνων 
τροφοδοσίας νερού, η µεταφορά σιδήρου θα 
λεκιάσει και θα αποχρωµατίσει τοπικά την 
µεµβράνη. 

• Όλα τα εποξειδικά υλικά παρουσιάζουν 
κιµωλίαση µετά από έκθεση σε UV 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                                                               : 
5 Kg + 1Kg 
 
 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ                                              : 

Στην αρχική του συσκευασία, τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παραγωγής σε θερµοκρασία  5 oC - 
25oC  σε ξηρούς χώρους. 
 
 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  EPOXY RESIN 51-POOL          : 
 
ΡΕΥΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ: 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
-Χρόνος εργασιµότητας 
(25°C) & 55% RH 

Min. -             60 

-Ιξώδες Α+Β (BROOKFIELD)  cP ASTM D2196-86, at 25oC          3000-5000 

- Στερεά % - 99,9 
 
 
ΣΤΕΓΝΟ ΠΡΟΙΟΝ: 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
-Σκληρότητα   Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 >95 

-Μέγιστη Θερµοκρασία 
λειτουργίας  (shock) 

oC - 150 

-Βατότητα (25°C, 55% RH)      Ώρες  24 
-Τελικές Αντοχές (Γέµισµα της 

πισίνας) 

Ήµερες  7 

- Πρόσφυση σε Σκυρόδεµα Ν/mm2 ASTM D4541 >3 

- Συρρίκνωση  % -  0 

-Αντοχή σε χηµικά, λιπαντικά, 

απόβλητα, οξέα 

- - Εξαιρετική 

 
 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο κείµενο σχετικά µε τον τρόπο 
χρήσης του υλικού, παρέχονται χωρίς καµία εγγύηση, επειδή οι 
µέθοδοι εφαρµογής ποικίλλουν από πελάτη σε πελάτη και δεν µπορούν 
να ελεγχθούν από την εταιρεία µας.  Προτείνουµε τον δοκιµαστικό 
έλεγχο πριν την τελική χρήση του προϊόντος.  Είµαστε στη διάθεση 
σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 
 
 
 

      


