
Ιδιότητες

Το VIMEPOX FLOORING είναι ένα έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς 
διαλύτες.

Με προσθήκη χαλαζιακής άμμου ( ø 0 - 0,4 mm ) δημιουργείται ένα αυτοεπιπεδούμενο 
ρητινοκονίαμα, ιδανικό για επίστρωση βιομηχανικών δαπέδων σκυροδέματος.

Το VIMEPOX  FLOORING προσφέρει :
> Μεγάλη πρόσφυση στο σκυρόδεμα, στην τσιμεντοκονία και γενικά σε υποστρώματα 
τσιμεντοειδούς βάσης.
> Υψηλές μηχανικές αντοχές : σκληρότητα σε συνδυασμό με σχετική ελαστικότητα και αντοχή  
σε τριβές.
> Στεγανότητα και χημικές αντοχές σε οξέα, αλκάλια, διαλύτες, καύσιμα, λάδια, θαλασσινό 
νερό, απορρυπαντικά.
> Δυνατότητα ποικιλίας αποχρώσεων και διαμόρφωσης της επιφάνειας.

Εφαρμογές

Το αυτοεπιπεδούμενο ρητινοκονίαμα VIMEPOX FLOORING εφαρμόζεται σαν χυτή 
προστατευτική και έγχρωμη διακοσμητική επίστρωση σε δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης από 
σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κ.α.

Το VIMEPOX FLOORING ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις επιστρώσεων πάχους 1 mm έως 
5 mm για ανθεκτικότητα σε μηχανικές καταπονήσεις σύμφωνα με το DIN 28052-1 ( κατηγορία 3α ): 
οχήματα με συμπαγή λάστιχα ή στατικά φορτία μέχρι 7 N/mm2 = 700 t/m2. Για μεγαλύτερα φορτία, 
ειδικά από τροχούς  πολυαμιδίου, απαιτούνται ειδικοί έλεγχοι.

Εκτός από τη μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά ( βλέπε σχετικό πίνακα στο οπισθόφυλλο ) το 
VIMEPOX FLOORING δεν παρουσιάζει τοξικότητα ή προβλήματα μετανάστευσης επιβλαβών 
ουσιών για τα τρόφιμα.*

Επίσης εξασφαλίζει τη στεγανότητα και μη απορροφητικότητα που απαιτεί η κοινοτική οδηγία 
93/43 ΕΟΚ για δάπεδα επιχειρήσεων τροφίμων, ώστε οι επιφάνειές τους να καθαρίζονται και   
να απολυμαίνονται εύκολα και γενικά να μη δημιουργούν προβλήματα υγιεινής.

Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής η επιφάνεια της επίστρωσης του VIMEPOX  FLOORING 
μπορεί να διαμορφωθεί λεία ή αντιολισθηρή με γυαλιστερή όψη.

* Πιστοποιητικό καταλληλότητας του VIMEPOX FLOORING για σφραγιστική επίστρωση δαπέδων 
σκυροδέματος σε χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων της γερμανικής εταιρίας ερευνών και 
ελέγχων ISEGA.

Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση 
δαπέδων, δύο συστατικών
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(1) Με προσθήκη χαλαζιακής άμμου S 11 σε αναλογία 1:2 κατά βάρος.
(2) Με προσθήκη χαλαζιακής άμμου S 23 σε αναλογία 1:2 κατά βάρος.
(3) Με ή χωρίς προσθήκη χαλαζιακής άμμου και σε υπόστρωμα ασταρωμένο και μη.
(4) Χωρίς προσθήκη χαλαζιακής άμμου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Συμπαγών Κατασκευών και Τεχνολογίας Δομικών 
Υλικών του Πανεπιστημίου Καρλσρούης (ΤΗ)

Σύσταση Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών

Συστατικό Α Έγχρωμη εποξειδική ρητίνη χωρίς διαλύτες

Συστατικό B Διαφανής σκληρυντής χωρίς διαλύτες

Αποχρώσεις

RAL 7032, 7040, 7042 
RAL 1014 
RAL 3001, 3009
RAL 6019

Γκρι
Μπεζ
Κόκκινο
Πράσινο

Άλλες αποχρώσεις κατά παραγγελία

Αναλογία ανάμιξης Α : Β = 6,75 : 3,25 ή 2,08 : 1 κατά βάρος 

Ειδικό βάρος μίγματος ( Α+Β )
( DIN EN ISO 2811-1 ) 1,11 kg / l

Δυναμικό ιξώδες μίγματος ( Α+Β )
( DIN EN ISO 3219 )        σε 230 C 

  904 m Pa·s     5 min μετά την ανάμιξη
1030 m Pa·s   10 min μετά την ανάμιξη
1220 m Pa·s   15 min μετά την ανάμιξη 

Χρόνος κατεργασίας ( Α+Β )    ( Pot life )
                                                 σε 200 C 
                                                 σε 300 C 

> 45 min (1)

> 30 min (1)

Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης      
Βατότητα  

+ 80 C
μετά 24 ώρες σε 200 C

Χρόνος τελικής σκλήρυνσης   σε 200 C
                                                 σε 300 C

7 ημέρες
6 ημέρες

Αντοχή σε θλίψη     ( DIN EN ISO 604 )
Αντοχή σε θλίψη     ( DIN EN 196-1 )

32 Ν/mm2  (1) 
>51 N/mm2  (1)  - 53 N/mm2  (2)

Μέτρο ελαστικότητας από έλεγχο σε θλίψη
                                ( DIN EN ISO 604 )      

1550 N/mm2  (1)

Aντοχή σε κάμψη    ( DIN EN ISO 178 )
Aντοχή σε κάμψη    ( DIN EN 196-1 )

13 Ν/mm2  (1)

 >17 N/mm2  (1)  - 24 N/mm2  (2) 

Μέτρο ελαστικότητας από έλεγχο σε κάμψη
                                ( DIN EN ISO 178 )

1080 N/mm2  (1)

Σκληρότητα Shore D ( DIN EN ISO 868 ) 72  (1)

Αντοχή σε αποκόλληση (πρόσφυση) σε
υπόστρωμα σκυροδέματος (DIN EN ISO1542)

>3 N/mm2 - θραύση συνοχής στο μπετόν (3) 

Αντίσταση σε απότριψη ( φθορά )
με τη μέθοδο Taber ( DIN EN ISO 7784-2 )

35 mg μετά  500 στροφές (1)

77 mg μετά 1000 στροφές (1)

Yδατοαπορροφητικότητα ( DIN EN ISO 62 ) 1,5 % μετά από εμβάπτιση 12 ημερών (4)
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Το VIMEPOX FLOORING προσφέρει την ιδανική επίστρωση δαπέδων επαγγελματικών χώ-
ρων όπως :

Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών 
> Μεγάλες κουζίνες
> Σφαγεία - Εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος
> Εργαστήρια επεξεργασίας ιχθύων
> Κονσερβοποιεία
> Εργοστάσια χυμοποίησης
> Βιομηχανίες γάλακτος και γαλακτομικών προϊόντων
> Οινοποιεία
> Ζυθοποιεία
> Εργαστήρια αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής

Άλλες εφαρμογές
> Χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες
> Βιοτεχνικοί και αποθηκευτικοί χώροι
> Εργαστήρια - Συνεργεία
> Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
> Πολυκαταστήματα
> Εκθεσιακοί χώροι

Τρόπος Χρήσης

1. Υπόστρωμα

Tο υπόστρωμα πρέπει να είναι γερό, στεγνό, καθαρό από σκόνες, σκουριά, λάδια και γενικά 
από ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση της εποξειδικής επίστρωσης.

Απαιτείται επομένως προεργασία με αμμοβολή, υδροβολή, φρεζάρισμα ή σφαιριδιοβολή.  
Οι μέθοδοι αυτές όμως δημιουργούν σχετικά άγρια επιφάνεια του υποστρώματος, που πρέπει 
να γεμίσει με εποξειδικό υλικό, άρα αυξάνει την κατανάλωσή του και έτσι το κόστος. Το τρίψιμο 
της επιφάνειας με μηχανή μωσαϊκού, στην οποία έχει προσαρμοσθεί ειδικός περιστρεφόμενος 
διαμαντόδισκος, δίνει το ζητούμενο από κάθε άποψη αποτέλεσμα. Η προετοιμασία του 
υποστρώματος ολοκληρώνεται με απομάκρυνση της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα μεγάλης 
απορροφητικότητας βιομηχανικού τύπου.

Όλα τα τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να εκπληρώνουν τα εξής θεμελιώδη κριτήρια :
> Αντοχή επιφανειακής συνάφειας ≥ 1,5 N/mm2

> Υγρασία ≤ 4 %

Προϋπόθεση για τις παραπάνω απαιτήσεις είναι : 
> Κατηγορία αντοχής σκυροδέματος: τουλάχιστον C 20/25
> Ποιότητα τσιμεντοκονιάματος: περιεκτικότητα σε τσιμέντο ≥ 350 kg/m3

> Ηλικία σκυροδέματος και τσιμεντοκονιάματος: > 28 ημέρες

Η εποξειδική επίστρωση πρέπει να μην κινδυνεύει από υγρασία και κυρίως από υδρατμούς, 
που θα την προσβάλουν από την κάτω πλευρά της, οπότε και θα προκαλέσουν την αποκόλλη-
σή της. Η πρόβλεψη σχετικού φράγματος υδρατμών κάτω από την πλάκα δαπέδων σκυροδέ-
ματος είναι απαραίτητη σε περίπτωση τέτοιου ενδεχόμενου.
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2. Αστάρωμα

Tα πορώδη τσιμεντοειδή υποστρώματα, πρέπει (μετά την προετοιμασία τους και πριν 
την εφαρμογή της επίστρωσης του VIMEPOX FLOORING) να ασταρώνονται με το διαφανές 
εποξειδικό αστάρι VIMEPOX PRIMER - S.

Το VIMEPOX FLOORING έχει άριστη πρόσφυση τόσο σε ασταρωμένο όσο και σε μη 
ασταρωμένο υγιές και καθαρό υπόστρωμα.

Το αστάρωμα έχει σκοπό να σφραγίσει τους επιφανειακούς πόρους και να δημιουργήσει 
μια ομοιόμορφη, κλειστή επιφάνεια. Διαφορετικά εγκλωβίζεται μέσα στους πόρους αέρας που 
ανεβαίνει και δημιουργεί φουσκάλες, που σπάζουν και τελικά αφήνουν ανεπιθύμητους μικρούς 
κρατήρες στην επιφάνεια του εποξειδικού δαπέδου. Παράλληλα το αστάρι αφομοιώνει τυχόν 
υπολείμματα σκόνης που θα επηρέαζαν αρνητικά την πρόσφυση της εποξειδικής επίστρωσης.

Ο εμποτισμός του υποστρώματος με εποξειδικό υλικό επιπλέον :
> Βελτιώνει τις επιφανειακές αντοχές του.
> Σφραγίζει τα τριχοειδή και αντιμετωπίζει το πρόβλημα, σε περίπτωση μικρών υπερβάσεων  
της επιτρεπόμενης υγρασίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και για να επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο βάθος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμποτισμό το ειδικό λεπτόρ-
ρευστο υλικό VIMEPΟX BETON-IMP ή το VIMEPOX PRIMER-S αραιωμένο μέχρι 15 % με  
VIMEPOX SOLVENT.

Προσοχή: Εάν το υπόστρωμα έχει μεγάλη απορροφητικότητα πρέπει να επαναληφθεί το  
εμποτιστικό αστάρωμα μέχρι να σφραγισθεί η επιφάνεια.

Μετά το αρχικό στέγνωμα του ασταριού πρέπει να στοκαριστούν οι τυχόν ατέλειες του 
υποστρώματος (ρωγμές, επιφανειακοί (ψευδο)αρμοί, κρατήρες) με εποξειδικό κονίαμα 
(VIMEPOX FLOORING : χαλαζιακή άμμος ø 0 - 0,4 mm = 1:2 έως 1:3 ή VIMEPOX MORTAR ).

Η εφαρμογή της κυρίως επίστρωσης του VIMEPOX FLOORING πρέπει να γίνει το αργότερο  
24 ώρες μετά το αστάρωμα.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει πάνω στο νωπό αστάρι να γίνει επίπαση χαλαζιακής 
άμμου Μ 31 ( ø  0,1 - 0,7 mm ) με κατανάλωση 1,0 - 1,5  kg/m2.

Μετά τη σκλήρυνση του ασταριού η μη επικολλημένη άμμος απομακρύνεται με σκούπα 
υψηλής απορροφητικότητας.

3. Ανάμιξη

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 αυτήν της συσκευασίας.

Πριν την ανάμιξη των δύο συστατικών συνιστάται η ανάμιξη-ομοιογενοποίηση του έγχρωμου 
συστατικού Α.

Η ανάμιξη των δύο συστατικών καλό είναι να γίνεται σε ένα τρίτο καθαρό δοχείο ανάμιξης, 
όπου θα αδειάζεται όλο το περιεχόμενο των συσκευασιών Α και Β.

Χρησιμοποιείται αργόστροφος δράπανος ( μέχρι 300 στροφές/λεπτό ) και η ανάδευση 
πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα πλήρη ομοιογενοποίηση του μίγματος ( περίπου 5  λεπτά ). 
Ακολουθεί η προσθήκη της χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0 - 0,4 mm ( συνιστάται το μίγμα 
χαλαζιακής άμμου S 11 για λεία ή S 23 για αντιολισθηρά δάπεδα ) υπό συνεχή ανάδευση μέχρι 
να προκύψει ένα ομοιογενές ρητινοκονίαμα.
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4. Αναλογίες ανάμιξης

Η αναλογία ανάμιξης VIMEPOX  FLOORING ( Α + Β ) προς χαλαζιακή άμμο είναι 1 : 2 κατά 
βάρος και για θερμοκρασία μεγαλύτερη από 180 C.

Σε χαμηλότερη θερμοκρασία ελαττώνεται το ιξώδες της εποξειδικής ρητίνης, oπότε καλό 
είναι να μειωθεί η ποσότητα της προστιθέμενης άμμου ( από 1 : 2 σε 1 : 1,5 ) για να μην υπάρξουν 
προβλήματα αυτοεπιπέδωσης του ρητινοκονιάματος.

5. Εφαρμογή

Για την εφαρμογή-επίστρωση του ρητινοκονιάματος VIMEPOX FLOORING χρειάζονται 
μερικά ειδικά αλλά απλά εργαλεία :
> Μια οδοντωτή σπάτουλα με τριγωνικά δόντια για τη διάστρωση του ρητινοκονιάματος. Το 
πάχος της επίστρωσης εξαρτάται από το ύψος των δοντιών. Αντί για σπάτουλα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ρακλέτα με ακίδες που ρυθμίζουν το πάχος της επίστρωσης.
> 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 ομοιογενοποιείται το μίγμα ρητίνης - άμμου της επίστρωσης.
> Ειδικά πέδιλα με καρφιά που επιτρέπουν στον εφαρμοστή να κινείται πάνω στη νωπή 
επίστρωση, κυρίως κατά το κυλίνδρισμα με το ακιδωτό ρολό.

Παρατηρήσεις

> Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή του VIMEPOX FLOORING θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 10 - 120 C ( ώστε η θερμοκρασία του υποστρώματος να είναι ≥ 80 C ) για να είναι 
δυνατή η σωστή σκλήρυνσή του.
> Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70%. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να 
προκληθεί ατελής επιφανειακή αντίδραση της επίστρωσης.

Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα :
 – Απώλεια της γυαλιστερής εμφάνισης ( ματάρισμα ) και σε χειρότερη περίπτωση :
 – Δημιουργία ενός μη σκληρυμένου επιφανειακού φιλμ που πρέπει να αφαιρεθεί με τρίψιμο 
και νερό ( π.χ. με παρκετέζα και τσόχα ). Η παραμένουσα ματ επίστρωση δεν έχει πλέον πρόβλη-
μα αντοχών.
> Η απευθείας επίδραση νερού πάνω στη νωπή επιφάνεια της εποξειδικής επίστρωσης, μέχρι 
6  ώρες μετά τη διάστρωσή της, μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα ανάλογα με την αυξημένη 
υγρασία του περιβάλλοντος: χρωματική αλλοίωση ή/και κολλώδη επιφάνεια. Η αλλοιωμένη 
επιφάνεια πρέπει να τριφτεί και να επιστρωθεί και πάλι.
> Αρνητικό αποτέλεσμα στην πρόσφυση διαδοχικών στρώσεων έχει η επίδραση υγρασίας ή 
ρύπων στην υποκείμενη νωπή στρώση.
> Σε περίπτωση που μεταξύ διαδοχικών στρώσεων εφαρμογής του VIMEPOX FLOORING 
παρεμβληθεί χρόνος αναμονής μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου ή πρόκειται για ανακατα-
σκευή παλιών επιστρώσεων, πρέπει η  παλιά επιφάνεια να τριφτεί με μηχανή μωσαϊκού ώστε 
να αφαιρεθεί η επιφανειακή γυαλάδα. Κατόπιν μπορεί να γίνει η νέα επίστρωση χωρίς βέβαια  
παρεμβολή ασταριού.
> Η επιφάνεια κάθε εποξειδικής επίστρωσης, λείας ή αντιολισθηρής, είναι από τη φύση της 
γυαλιστερή. Εάν είναι επιθυμητή μια ματ εμφάνιση, η γυαλάδα αφαιρείται, τις δύο πρώτες μέρες 
μετά τη διάστρωση, με τρίψιμο και διαβροχή, όπως και στην περίπτωση αφαίρεσης του μη 
σκληρυμένου επιφανειακού φιλμ.
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Παραδείγματα Εφαρμογής - Κατανάλωση

1. Λεία επιφάνεια

1. Προετοιμασία υποστρώματος ( βλ. παραπάνω )
2. Αστάρωμα του υποστρώματος με VIMEPOX PRIMER-S

Κατανάλωση: 200 - 300 g/m²  ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

3. Διάστρωση του ρητινοκονιάματος με οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 1 - 3 mm.

Τελικό πάχος 
στρώσης 

[ mm ]

Ύψος δοντιών
σπάτουλας

[ mm ]

VIMEPOX FLOORING
 [ kg ]

Χαλαζιακή 
άμμος S11

[ kg ]

Ρητινοκονίαμα
[ kg ]

1 4 0,6 1,2 1,8
2 5,5 1,2 2,4 3,6
3 7,5 1,8 3,6 5,4

Για πάχος επίστρωσης μεγαλύτερο από 3 mm και μέχρι 6 mm απαιτείται δεύτερη διάστρωση 
ρητινοκονιάματος, ενδεχομένως με ενδιάμεση επίπαση χαλαζιακής άμμου ( multilayer flooring).

Προσοχή: Η κακή επιπεδότητα του υποστρώματος δύσκολα καλύπτεται με αυτοεπιπεδούμενο 
ρητινοκονίαμα μιας στρώσης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει μια εξισωτική επίστρωση 
σύμφωνα με τις ανάγκες του υποστρώματος. Για ένα κατά το δυνατόν τέλειο αποτέλεσμα, πρέπει 
η εξισωτική στρώση να εξομαλυνθεί, μετά τη σκλήρυνσή της, με μηχανή μωσαϊκού και ύστερα 
να ακολουθήσει η τελική επίστρωση, που μπορεί να περιοριστεί σε πάχος 1,0 - 1,5 mm.

2. Αντιολισθηρή επιφάνεια

1. - 3. Ακολουθείται αρχικά η διαδικασία όπως στην περίπτωση της λείας  επιφάνειας.

Κατανάλωση : VIMEPOX FLOORING ( A+B ) 1,2 - 1,3  kg/m2

Πρόσμιξη χαλαζιακής άμμου S 23 2  kg/m2 ( 1:1,5 )

4. Eπίπαση χαλαζιακής άμμου  

   ø 0,4  - 0,8  mm  (κατά προτίμηση)                              

5 kg/m2ή ø 0,5 - 1,0  mm

ή ø 0,8 - 1,2  mm  (για μεγαλύτερη αντιολισθηρότητα) 

5. Mετά τη σκλήρυνση του VIMEPOX FLOORING σκουπίζεται και απομακρύνεται η μη 
επικολλημένη άμμος ( περίπου 1,5 kg/m2 )
6. Σφραγιστική επάλειψη της άμμου με ρακλέτα και ρολό με

 VIMEPOX TOP COAT 0,7 - 0,8 kg/m2 σε μια στρώση

ή  VIMEPOX F - COAT 0,5 - 0,6 kg/m2 σε δύο στρώσεις
Το μέσο πάχος της παραπάνω αντιολισθηρής
επίστρωσης φθάνει τα 4 mm.

VIMEPOX FLOORING
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3.  Επιφάνεια μεγάλης αντιολισθηρότητας για ράμπες

Προτείνεται για επίπαση μίγμα χαλαζιακής άμμου από κοκκομετρίες ø 1,0 - 1,7 και ø 2,0 - 3,0 mm 
σε αναλογία 2 : 1.

Το μέγεθος των κόκκων συνεπάγεται αύξηση των απαιτούμενων καταναλώσεων των 
εποξειδικών υλικών ως εξής :

Υπόστρωμα VIMEPOX FLOORING (A+B) 1,5  kg/m2

Πρόσμιξη χαλαζιακής άμμου S 23 2,5  kg/m2

Στο VIMEPOX FLOORING προστίθεται σε ποσοστό 2 - 3 % ρυθμιστής ροής (thixotropic agent ) 
λόγω της κλίσης της ράμπας.

Μίγμα χαλαζιακής άμμου επίπασης 5 - 6  kg/m2

Σφραγιστική επάλειψη VIMEPOX TOP COAT 1,4 - 1,5  kg/m2 σε δυο χέρια

Το μέσο πάχος της παραπάνω αντιολισθηρής επίστρωσης φθάνει τα 6 mm.

Ειδικές Πληροφορίες

Καθαρισμός εργαλείων Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με το ειδικό διαλυτικό 
VIMEPOX SOLVENT αμέσως μετά τη χρήση.

Αποθήκευση Το υλικό πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστά δοχεία σε χώρους 
με θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από 100 C το χειμώνα και σε 
σκιερούς το καλοκαίρι.

Μέτρα υγιεινής -
Προφυλάξεις

Τόσο η ρητίνη όσο και ο σκληρυντής του VIMEPOX FLOORING 
δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα μάτια, το στόμα και το 
δέρμα. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η εισπνοή ατμών.

Οι εφαρμοστές πρέπει να φορούν πλαστικά γάντια και προστα-
τευτικά γυαλιά.

Σε περίπτωση που το δέρμα έρθει σε επαφή με τη ρητίνη, το 
σκληρυντή ή το μίγμα τους, πρέπει να σκουπιστεί με χαρτοπε-
τσέτα και μετά να ξεπλυθεί με σαπούνι και νερό ( συνιστάται 
προσθήκη 2 % ξιδιού ).

Αν το υλικό μπει στα μάτια, πρέπει να ξεπλυθεί με άφθονο 
νερό μέσα σε 10 - 15 λεπτά και μετά να επισκεφθεί ο παθών τον 
οφθαλμίατρο.

Το VIMEPOX FLOORING είναι μετά τη σκλήρυνσή του τελείως  
ακίνδυνο για την υγεία.

VIMEPOX FLOORING



Ανθεκτικότητα και στεγανότητα σε καταπόνηση υγρών χημικών

Έλεγχος κατά DIN 28052-6: 2001-08

Καύσιμα βενζινοκινητήρων κατά DIN ΕΝ 228 1 Βενζίνη (+)

Πετρέλαιο θέρμανσης ΕL κατά DIN 51603-1, Πετρέλαιο κίνησης 
diesel κατά DIN EN 590, μη χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων 
εσωτερικής καύσης, μη χρησιμοποιημένες βαλβολίνες, μίγματα 
από κορεσμένους και αρωματικούς υδρογονάνθρακες με 
περιεχόμενο σε αρωματικά ≤ 20 % κατά μάζα και σημείο ανάφλεξης 
> 55ο C

3

Πετρέλαιο θέρμανσης,
Πετρέλαιο κίνησης,
Λάδια λίπανσης κινητήρων 
εσωτερικής καύσης,
Βαλβολίνες

(+)

Όλοι  οι υδρογονάνθρακες καθώς και χρησιμοποιημένα λάδια 
κινητήρων εσωτερικής καύσης και χρησιμοποιημένες βαλβολίνες 
με εξαίρεση αργό πετρέλαιο, βενζόλιο και μίγματα που περιέχουν 
βενζόλιο.

5α Τολουόλη, Ξυλόλη,
Κηροζίνη, White spirit (+)

Μονοσθενείς και πολυσθενείς αλκοόλες ( μεθανόλη μέγιστης 
περιεκτικότητας μέχρι 48 % κατ’ όγκο ), γλυκολαιθέρες 7α

Αιθανόλη, Προπανόλη, 
Ισοπροπανόλη, Βουτανόλη, 
Γλυκόλη, Κόκκινο κρασί, Μπίρα

++

Όλοι οι οργανικοί εστέρες και κετόνες 8
Ακετόνη (ασετόν),
Μεθυλο-αιθυλο-κετόνη (ΜΕΚ), 
Οξικός αιθυλεστέρας

(+)

Υδατικά διαλύματα οργανικών οξέων ( καρβοξυλικών οξέων ) 
μέχρι 10 % καθώς και τα άλατά τους ( σε υδατικό διάλυμα ) 12α

Οξικό οξύ 10%, Κιτρικό οξύ 10% 
Τρυγικό οξύ 10%, Ελαϊκό οξύ 10%,
Γαλακτικό οξύ 10%, 
Χυμός πορτοκαλιού,
Χυμός τομάτας, Λάδι βρώσιμο

++

Οργανικά οξέα (καρβοξυλικά οξέα, εκτός από μυρμηκικό οξύ) 
καθώς και τα άλατά τους (σε υδατικό διάλυμα) 12 Οξικό οξύ > 10 % -

Ανόργανα οξέα μέχρι 20 % καθώς και ανόργανα άλατα που 
υδρολύονται όξινα σε υδατικό διάλυμα (pH < 6), εκτός από 
υδροφθορικό οξύ και οξέα που δρουν οξειδωτικά καθώς και τα 
άλατά τους. 

13
Υδροχλωρικό οξύ 20 %,
Νιτρικό οξύ 20 %,Θειικό οξύ 20 %, 
Φωσφορικό οξύ 20 %, 

++

Ανόργανες βάσεις καθώς και ανόργανα άλατα που υδρολύονται 
αλκαλικά σε υδατικό διάλυμα (pH > 8) εκτός από διαλύματα 
αμμωνίας και διαλύματα αλάτων που δρουν οξειδωτικά (π.χ. 
υποχλωρίδια)

14 Διάλυμα καυστικού καλίου 20 %, 
Διάλυμα καυστικού νατρίου 20 %

++

Yδροχλωρικό οξύ 35 % +

Θειικό οξύ 30 % ++

Διάλυμα καυστικού νατρίου 50 % ++

Υποχλωριώδες νάτριο ( χλωρίνη ) με 14 % ενεργό χλώριο ++

Υδατικό διάλυμα αμμωνίας 10 % ++

Υδατικά διαλύματα ανόργανων μη 
οξειδωτικών αλάτων με pH 6 - 8 15

Νερό, Θαλασσινό νερό,
Διάλυμα μαγειρικού αλατιού 
(χλωριούχου νατρίου), Διάλυμα 
χλωριούχου ασβεστίου

++

   Ομάδα υγρών χημικών ή μεμονωμένα χημικά
Αριθμός
ομάδας

Παραδείγματα  
υγρών

Kλάση* 

* Κλάσεις αξιολόγησης της επίστρωσης του VIMEPOX FLOORING
++ :Επίστρωση στεγανή και ανθεκτική για χρονική διάρκεια 3 μηνών
 + :Επίστρωση στεγανή για χρονική περίοδο 3 μηνών, πιθανές αλλοιώσεις απόχρωσης
(+) :Επίστρωση στεγανή για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 3 ημερών, πιθανές 
       αλλοιώσεις απόχρωσης, φούσκωμα και / ή μείωση της επιφανειακής αντοχής
 - :Επίστρωση μη ανθεκτική

VIMEPOX FLOORING

VIMATEC - N. ΒΙΔΑΛΗΣ A.E. 
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