
 
 

 
 

 

 

 

VIMATEC – Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε. 
ΤΕXΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔOΜΙΚΩΝ 

 
Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 858561, 2310 843093 Fax: 2310 843566 

   
e-mail:info@vimatec.eu 

 
>  www.vimatec.eu < 

 

VIMEPOX FLOORING-TR 
 Διαφανής αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση δαπέδων,                      

δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες 
 
 
 
 
Ιδιότητες 

 
To VIMEPOX FLOORING-TR είναι ένα διαφανές εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών 
χωρίς διαλύτες. Με προσθήκη των ειδικών έγχρωμων αδρανών GRANIT COLOR 
δημιουργείται ένα αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα που εφαρμόζεται, σε πάχος 1-2 mm, σαν 
διακοσμητική επίστρωση δαπέδων με όψη γρανίτη. To VIMEPOX FLOORING-TR 
προσφέρει παράλληλα υψηλές αντοχές σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, που 
χαρακτηρίζουν γενικά τα εποξειδικά συστήματα. 
 
Εφαρμογές  

 
Το αυτοεπιπεδούμενο ρητινοκονίαμα  VIMEPOX FLOORING-TR συνδυαζόμενο με τα 
αδρανή GRANIT COLOR εφαρμόζεται σαν χυτή προστατευτική και έγχρωμη διακοσμητική 
επίστρωση με όψη γρανίτη σε δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, 
μωσαϊκό).  
Η εφαρμογή γίνεται σε πάχος 1-2 mm με διαμόρφωση μιας λείας γυαλιστερής επιφάνειας. 
Το VIMEPOX FLOORING-TR ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις επιστρώσεων πάχους 1mm  
έως 5mm για ανθεκτικότητα σε μηχανικές καταπονήσεις σύμφωνα με το DIN 28052-1 
(κατηγορία 3α) : οχήματα με συμπαγή λάστιχα ή στατικά φορτία μέχρι 7 Ν/mm2=700 ton/m2. 
Εκτός από τη μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά το VIMEPOX FLOORING-TR δεν 
παρουσιάζει τοξικότητα ή προβλήματα μετανάστευσης επιβλαβών ουσιών στα τρόφιμα. 
Επίσης εξασφαλίζει τη στεγανότητα και μη απορροφητικότητα των δαπέδων (που απαιτεί ο 
Κανονισμός (ΕΕ) 852/2004 για την υγιεινή επιχειρήσεων τροφίμων) ώστε oi επιφάνειές τους 
να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα και γενικά να μην δημιουργούν προβλήματα 
από άποψη υγιεινής. 
Το VIMEPOX FLOORING-TR χάρη στα αδρανή GRANIT COLOR προσφέρεται για 
επίστρωση δαπέδων με ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις συγκριτικά με τη μονόχρωμη 
επιφάνεια των επιστρώσεων VIMEPOX FLOORING, όπως: 
 

 Μεγάλες κουζίνες  
 Εργαστήρια αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής  
 Πολυκαταστήματα 
 Εκθεσιακοί χώροι 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Σύσταση:         Εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών 
Συστατικό Α:     Διαφανής εποξειδική ρητίνη χωρίς διαλύτες 
Συστατικό Β:                    Διαφανής σκληρυντής χωρίς διαλύτες   
Αδρανή (Συστατικό C) προσδίδουν την 
απόχρωση  του συστήματος. 
Οι κωδικοί TR προσομοιάζουν τους 
αντίστοιχους κωδικούς RAL.    

ανοιχτό γκρι (TR 7047)  
μέσο γκρι     (TR 7042)  
μπεζ   (TR 1013) 
άμμος ( ΤR 1014) 
κανέλα (TR 1019) 

Αναλογία ανάμιξης (A:B) 6,75:3,25 ή  100: 48,15 κατά βάρος 
Ειδική βάση μείγματος Α+Β  1,1 kg/L 
Χρόνος κατεργασίας (Α+Β) - Pot life > 40 min στους 200C 
Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης +80C 
Βατότητα Μετά 24h σε 200C 
Χρόνος τελικής σκλήρυνσης 7 ημέρες σε 200C 
Αντοχή σε θλίψη  (EN ISO 604) > 30 N/mm2 

Αντοχή σε θλίψη  (EN 196-1) > 50 Ν/mm2 
 

Αντοχή σε κάμψη   (EN ISO 178) > 12 Ν/mm2 
 

Αντοχή σε θλίψη   (EN ISO 196-1) > 16 Ν/mm2 
 

Πρόσφυση > 3 Ν/mm2 θραύση αντοχής σκυροδέματος 
 

    
 
Τρόπος χρήσης  

 
1. Υπόστρωμα 

 
Όλα τα τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να εκπληρώνουν τα εξής θεμελιώδη κριτήρια: 

 Αντοχή επιφανειακής συνάφειας ≥ 1,5 Ν/mm2 
 Υγρασία ≤4% 

Προϋπόθεση για τις παραπάνω απαιτήσεις είναι: 
 Κατηγορία αντοχής σκυροδέματος : τουλάχιστον C20/25 
 Ποιότητα τσιμεντοκονίας: περιεκτικότητα σε τσιμέντο ≥ 350kg/m3 
 Ηλικία σκυροδέματος και τσιμεντοκονίας : ≥ 28 ημέρες 
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Το υπόστρωμα πρέπει να είναι γερό, στεγνό, καθαρό από σκόνες, λάδια και γενικά από 
ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του εποξειδικού υλικού. Απαιτούνται επομένως 
προετοιμασία με μηχανική επεξεργασία της επιφάνειας με φρεζάρισμα, τρίψιμο με μηχανή 
μωσαϊκού (κατά προτίμηση με διαμαντόδισκο) κτλ. Η προετοιμασία του υποστρώματος 
ολοκληρώνεται με απομάκρυνση της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα μεγάλης 
απορροφητικότητας. 
 

 
2. Αστάρωμα 

 
Τα πορώδη τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει (μετά την προετοιμασία τους και πριν την 
εφαρμογή του  VIMEPOX FLOORING-TR)  να ασταρώνεται με το εποξειδικό αστάρι 
διαλύτη VIMEPOX PRIMER-S ή σε περίπτωση κλειστών χώρων με ανεπαρκή αερισμό με 
το VIMEPOX PRIMER-ECO, χωρίς διαλύτες. Το αστάρι σφραγίζει τους επιφανειακούς 
πόρους, δημιουργεί έτσι μεγαλύτερη επιφάνεια πρόσφυσης και εμποδίζει τον εγκλωβισμό 
αέρα που θα δημιουργούσε φουσκάλες και κρατήρες στην επιφάνεια της τελικής 
επίστρωσης. Επίσης αφομοιώνει τυχόν υπολείμματα σκόνης που επηρεάζουν αρνητικά την 
πρόσφυση του VIMEPOX FLOOORING-TR. 
Σε περίπτωση μικρής απορροφητικότητας του υποστρώματος (όπως σε δάπεδα 
σκυροδέματος που λειάνθηκαν με ελικοπτεράκι με παράλληλη χρήση ρητινούχου 
σκληρυντικού επιφάνειας) μπορεί να χρειασθεί αραίωση του VIMEPOX PRIMER-S με 
διαλυτικό VIMEPOX SOLVENT έως 15% ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή διεισδυτικότητα 
του ασταριού. Αντίστοιχο αποτέλεσμα έχει το εναλλακτικό αστάρωμα με το λεπτόρρευστο 
εμποτιστικό σύστημα VIMEPOX BETON-IMP. 
Σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπτού ορίου υγρασίας του υποστρώματος (> 4%) 
επιβάλλεται η εφαρμογή των ειδικών ασταριών VIMEPOX W-BARRIER ή VIMEPOX 
PRIMER-WB. 
 
3. Ανάμειξη    
 
 Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευασμένα σε διαφορετικά δοχεία και 
στην απαιτούμενη αναλογία. Επομένως δεν απαιτείται ζύγισμα πριν την ανάμιξη, εκτός από 
την περίπτωση που χρειασθεί ποσότητα μικρότερη από αυτή της συσκευασίας. 
Η ανάμειξη των δυο συστατικών καλό είναι να γίνεται σε ένα τρίτο καθαρό δοχείο 
ανάμειξης, όπου θα αδειάζεται όλο το περιεχόμενο των συσκευασιών Α και Β. 
 Χρησιμοποιείται αργόστροφος δράπανος ( μέχρι 300 στροφές/min) και η ανάδευση πρέπει 
να έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη ομογενοποίηση  του μείγματος (περίπου 5 λεπτά). 
Ακολουθεί η προσθήκη του έγχρωμου αδρανούς GRANΙT COLOR υπό συνεχή ανάδευση 
μέχρι να προκύψει ένα χρωματικά ομοιογενές ρητινοκονίαμα. 
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4. Αναλογία ανάμειξης-Κατανάλωση 
 
Η αναλογία ανάμειξης VIMEPOX FLOORING-TR (A+B) προς το έγχρωμο αδρανές 
GRANIT COLOR είναι 1:1,67 κατά βάρος. Για εφαρμογή επίστρωσης πάχους 1mm 
απαιτείται κατανάλωση ρητινοκονιάματος 1,67 kg/m2 και συγκεκριμένα VIMEPOX 
FLOORING –TR 0,60 kg/m2 και GRANIT COLOR  1 kg/m2 . Συνήθως γίνεται επίστρωση 
πάχους 2mm.  
 
5. Εφαρμογή  
 
Για την εφαρμογή-επίστρωση του ρητινοκινιάματος VIMEPOX FLOORING-TR / GRANIT 
COLOR χρειάζονται μερικά ειδικά αλλά απλά εργαλεία : 

 Μια οδοντωτή σπάτουλα με τριγωνικά δόντια για τη διάστρωση του 
ρητινοκονιάματος. Για πάχος στρώσης 1 mm απαιτείται ύψος δοντιών σπάτουλας 
4mm ενώ για πάχος στρώσης 2 mm το ύψος των δοντιών πρέπει να είναι 5,5 mm. 

 Ένα πλαστικό ρολό με ακίδες (σκαντζόχοιρος) με το οποίο κυλινδρώνεται η νωπή 
εποξειδική επίστρωση. Έτσι απελευθερώνεται ο εγκλωβισμένος στο ρητινοκονίαμα 
αέρας που θα δημιουργούσε, ανερχόμενος στην επιφάνεια, αρχικά φυσαλίδες και 
κατόπιν μικρούς κρατήρες. Παράλληλα ομογενοποιείται το μίγμα ρητίνης- αδρανούς 
της επίστρωσης. 

 Ειδικά πέδιλα με καρφιά που επιτρέπουν στον εφαρμοστή να κινείται πάνω στη 
νωπή επίστρωση, κυρίως κατά το κυλίνδρισμα με το ακιδωτό ρολό. 

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με το διαλυτικό VIMEPOX 
SOLVENT.      
 
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 του VIMEPOX FLOORING-TR 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. 
Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70%. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να 
προκληθεί ατελής επιφανειακή αντίδραση της επίστρωσης, οπότε μπορεί  

 να χάσει η επιφάνεια τη γυαλιστερή όψη της ή 
 να δημιουργηθεί ένα μαλακό επιφανειακό φιλμ πρέπει να αφαιρεθεί, οπότε 

προκύπτει και πάλι μια ματ επιφάνεια.  
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Παρόμοια με τα παραπάνω φαινόμενα αστοχίας της επιφάνειας μπορεί να δημιουργήσει η 
διαβροχή της επίστρωσης μέχρι 6 ώρες μετά από την εφαρμογή της, οπότε απαιτείται και 
πάλι αποκατάσταση του υλικού. 
Εάν μεταξύ των στρώσεων του εποξειδικού υλικού παρεμβληθεί χρόνος αναμονής 
μεγαλύτερη από 24 ώρες, πρέπει η επιφάνεια να τριφτεί και να καθαριστεί εκ νέου. 
 
Το VIMEPOX FLOORING-TR 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


