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VIMEPOX FLOORING-CEM 
 Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική-υδραυλική επίστρωση τριών συστατικών 
 
 
Ιδιότητες 

 
To VIMEPOX FLOORING-CEM είναι μια αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση, συνδυασμός 
υδατοδιαλυτού εποξειδικού υλικού (συστατικά Α και Β) και υδραυλικού κονιάματος 
(συστατικό C με βάση το τσιμέντο) 
Το σύστημα αυτό παρουσιάζει: 

 Άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα 
 Εξαιρετική αυτοεπιπέδωση 
 Υψηλές μηχανικές αντοχές 
 Σημαντική υδατοπερατότητα 

 
Εφαρμογές  

 
Το VIMEPOX FLOORING-CEM  προσφέρει σχετικά με τις κλασικές αυτοεπιπεδούμενες 
εποξειδικές επιστρώσεις  

 Αξιόπιστη και οικονομική λύση τόσο για επισκευή-αποκατάσταση δαπέδων 
σκυροδέματος ή για εξομάλυνση-επιπέδωση της επιφάνειάς τους 

 Δυνατότητα εφαρμογής σε περιπτώσεις υγρού σκυροδέματος ακόμα και σε 
περίπτωση ανερχόμενης υγρασίας 
 

Μπορεί να αποτελέσει τόσο υπόστρωμα για οποιαδήποτε επόμενη εποξειδική επίστρωση 
VIMEPOX ή κάποια πολυουρεθανική επίστρωση όσο και τελική επίστρωση της επιφάνειας 
πάχους μέχρι 3 mm.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Αναλογία ανάμιξης (A:B:C) 3,80:0,70:20,50 ή 100:18,4:539,5 
Πυκνότητα μίγματος (A+B+C)  2,10-2,20 kg/L 
Αντοχή σε πρόσφυση ≥ 3,0 Ν/mm2  
Αντοχή σε θλίψη    60 N/mm2 

Αντοχή σε κάμψη  15 Ν/mm2 
Χρόνος ζωής σε δοχείο 20-25 min στους  +200C 
Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης +100C 
Δέχεται επικάλυψη Μετά 48h και εφόσον η υγρασία είναι ≤4% 
Τελικές αντοχές  Μετά 28 ημέρες σε +230C 
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Τρόπος χρήσης 

 
1. Υπόστρωμα 

 
Δάπεδα σκυροδέματος κατηγορίας τουλάχιστον C 20/25 
Δάπεδα τσιμεντοκονίας με περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350 kg/m3 

 
Η επιφάνεια των δαπέδων πρέπει να είναι  

 ανθεκτική και χωρίς λιμνάζοντα νερά,  
 απαλλαγμένη από σαθρά ή άλλα υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση π.χ. 

λάδια.   
 

Τέλος δεν πρέπει να παραλείπεται η μηχανική επεξεργασία της επιφάνειας με τρίψιμο, 
φρεζάρισμα κλπ. για επίτευξη της απαιτούμενης αδρότητας και ο καλός καθαρισμός στη 
συνέχεια με σκούπα μεγάλης απορροφητικότητας.  

 
 

2. Εφαρμογή- Κατανάλωση 
 

Σε πολύ απορροφητικά ή πορώδη υποστρώματα πρέπει η επιφάνεια να διαβραχεί ή 
καλύτερα να ασταρωθεί με υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι αραιωμένο με νερό 10-15%. Το 
αστάρι θα αποτελείται από το υγρό συστατικό του VIMΕPOX-BARRIER  ( A:B= 7,14 : 4:12 
ή 100:51,9) και η κατανάλωση θα είναι 150-200 g/m2 εποξειδικού υλικού. 
Αρχικά γίνεται η ανάμειξη των υγρών συστατικών Α και Β επί 5 λεπτά περίπου με δράπανο 
χαμηλών στροφών (300/min). Κατόπιν προστίθεται υπό ανάδευση το συστατικό C (σκόνη) 
και η ανάμειξη συνεχίζεται σε χαμηλές στροφές μέχρις ότου προκύψει ένα ομοιογενές 
μίγμα. Καλό είναι να ανάδευση να γίνει σε ένα καθαρό κάδο ανάμειξης 30 L, ανεξάρτητο 
από τα δοχεία συσκευασίας των συστατικών Α και Β. Δεν πρέπει να προστεθεί νερό στο 
μίγμα! 
 
Το VIMEPOX FLOORING-CEM διαστρώνεται με τη βοήθεια οδοντωτής σπάτουλας σε 
πάχος έως 3 mm. Με ένα πλαστικό ακιδωτό ρολό κυλινδρώνεται η νωπή εποξειδική 
επίστρωση. Έτσι εμποδίζεται ο σχηματισμός φυσαλίδων από ανερχόμενο εγκλωβισμένο 
αέρα και ομογενοποιείται και επιτυγχάνεται ενιαίο πάχος επίστρωσης. 
Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους με νερό ή / και 
VIMEPOX SOLVENT 
 
Κατανάλωση: 2,20 kg/m2 ανά 1 mm πάχους στρώσης 
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Αποθήκευση 

Το υλικό μπορεί να αποθηκευτεί επί 12 μήνες σε κλειστά δοχεία σε χώρους με θερμοκρασία 
όχι χαμηλότερη από 100C το χειμώνα και σε σκιερούς το καλοκαίρι (<+350C) 
 
Ειδικές πληροφορίες 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή εποξειδικών υλικών  θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 10-120C διότι διαφορετικά καθυστερεί η πήξη. Στην περίπτωση χαμηλών 
θερμοκρασιών βοηθάει η προσεκτική προθέρμανση των συστατικών Α και Β. Η ιδανική 
θερμοκρασία εφαρμογής είναι μεταξύ +150C και +250C. 
Εάν μεταξύ των στρώσεων του εποξειδικού υλικού παρεμβληθεί χρόνος αναμονής 
μεγαλύτερος από 48 ώρες, πρέπει η επιφάνεια να τριφτεί και να καθαριστεί εκ νέου. 
 
Το VIMEPOX FLOORING-CEM είναι μετά την σκλήρυνσή του ακίνδυνο για την υγεία . 
Πριν την εφαρμογή του πρέπει να μελετηθούν οι ενδείξεις κινδύνου και οι οδηγίες 
προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


