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VIMEPOX PRIMER-ECO 
 Εποξειδικό διαφανές αστάρι δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες 

 
 
 
Ιδιότητες 

 
To VIMEPOX PRIMER-ECO είναι ένα διαφανές εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς 
διαλύτες. Έχει μεγάλη πρόσφυση σε τσιμεντοειδή υποστρώματα, καθώς και εξαιρετική 
σκληρότητα σε μηχανικές και ανθεκτικότητα σε χημικές καταπονήσεις (οξέα, αλκάλια, 
πετρελαιοειδή κλπ). 

 
Εφαρμογές 

 
Το VIMEPOX PRIMER-ECO χρησιμοποιείται σαν αστάρι σε υποστρώματα τσιμεντοειδούς 
βάσης (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες) πριν την εφαρμογή των εποξειδικών επιστρώσεων 
VIMEPOX,ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους, όπου δεν είναι επιθυμητή η χρήση υλικών με 
διαλύτη. 
Άλλα πεδία εφαρμογής του υλικού είναι :  

 Σφραγιστική επικάλυψη επιφανειών τσιμεντοειδών δαπέδων 
 Παρασκευή ρητινοκονιαμάτων επίστρωσης δαπέδων 
 Παρασκευή επισκευαστικού ρητινοκονιάματος για στοκάρισμα ρωγμών και 

εξομάλυνση ατελειών δαπέδων. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Αναλογία ανάμιξης (A:B) 6,44:3,56 ή 100:55,3 
Πυκνότητα μίγματος (A+B) 1,08kg/L 
Χρόνος ζωής / κατεργασίας περίπου 30 minστους +200C 
Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης +80C 
Δέχεται επικάλυψη μετάαπό20h στους 230C 
Αντοχή σε πρόσφυση > 3 Ν/mm2  
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Τρόπος χρήσης 

 
1.Υπόστρωμα 
 

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 τσιμεντοκονίας : περιεκτικότητα σε τσιμέντο ≥ 350 kg/m3 
 Ηλικία σκυροδέματος και τσιμεντοκονιάματος > 28 ημέρες 

 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι γερό, στεγνό, καθαρό από σκόνες, σκουριά, λάδια και 
γενικά από ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του εποξειδικού υλικού. 
Απαιτείται επομένως προετοιμασία με μηχανική επεξεργασία της επιφάνειας με 
φρεζάρισμα, τρίψιμο με μηχανή μωσαϊκού ( κατά προτίμηση με διαμαντόδισκο) κλπ. Η 
προετοιμασία του υποστρώματος ολοκληρώνεται με απομάκρυνση της σκόνης με 
ηλεκτρική σκούπα μεγάλης απορροφητικότητας.  
 
2. Ανάμιξη  
 

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευασμένα σε διαφορετικά δοχεία 
στην απαιτούμενη αναλογία. Η ανάμιξη των δύο συστατικών καλό είναι να γίνει σε ένα τρίτο 
καθαρό δοχείο, όπου θα αναμιγνύεται όλο το περιεχόμενο των συσκευασιών Α και Β. 
Χρησιμοποιείται αργόστροφοςδράπανος (μέχρι 300 στροφές/λεπτό) και η ανάδευση πρέπει 
να έχει σαν αποτέλεσμα πλήρη ομοιογενοποίηση του μίγματος (περίπου 5 λεπτά). 
 
3. Εφαρμογή – κατανάλωση 
 
3.1 Αστάρωμα  
 

Το VIMEPOX PRIMER-ECO εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό σε μια στρώση. 
Κατανάλωση : 0,20-0,30 kg/m2. 
Εάν το υπόστρωμα έχει μεγάλη απορροφητικότητα πρέπει να εφαρμοστεί και δεύτερη 
στρώση με αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης. 
Η εφαρμογή της τελικής επίστρωσης με οποιοδήποτε υλικό VIMEPOX πρέπει να γίνει αφού 
στεγνώσει το αστάρι και 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 μή επικολλημένη άμμος απομακρύνεται με κατάλληλη 
σκούπα. 
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3.2 Σφράγιση τσιμεντοειδών επιφανειών 
 

Το VIMEPOX PRIMER-ECO επαλείφεται στην προετοιμασμένη (απαιτείται τρίψιμο, 
στοκάρισμα, καθάρισμα) επιφάνεια σε 2 στρώσεις. 
Κατανάλωση : 0,20-0,25 kg/m2ανά στρώση. 
 
Με επίπαση χαλαζιακής άμμου ανάμεσα στις δύο στρώσεις υπάρχει δυνατότητα 
δημιουργίας αντιολισθηρού δαπέδου. 
Ανάλογα με την επιθυμητή αδρότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμμος Μ 32 (ø 0,1-0,4 
mm), Μ 31 (ø 0,1-0,7 mm) ή 0,3-0,8 mm. Μετά τη σκλήρυνση της πρώτης στρώσης του 
υλικού η μή επικολλημένη άμμος απομακρύνεται με κατάλληλη σκούπα μεγάλης 
απορροφητικότητας. 
Κατανάλωσηχαλαζιακής άμμου : 2,0-2,5 kg/m2για ψιλόκοκκες άμμους 
                                                      ≥ 4,0 kg/m2για χονδρόκοκκη άμμο 
 
3.3 Ρητινοκονίαμα επίστρωσης 
 

Πριν την εφαρμογή του ρητινοκονιάματος η προετοιμασμένη επιφάνεια ασταρώνεται με το 
VIMEPOX PRIMER-ECO. 
Κατανάλωση : 0,20-0,30 kg/m2. 
Το ρητινοκονίαμα παρασκευάζεται με χαλαζιακή άμμο Μ 32 (ø 0,1-0,4 mm) για πάχος        
6-8 mm ή άμμο 0,3-0,8 mm για μεγαλύτερη από 8mm πάχος. 
Αναλογία ανάμιξης κατά βάρος 
VIMEPOX PRIMER-ECO :χαλαζιακή άμμος= 1:3 για χονδρόκοκκο αδρανές 
VIMEPOXPRIMER-ECO= 1:4 για ψιλόκοκκο αδρανές 
Πρώτα αναμιγνύονται τα δυο συστατικά Α και Β του εποξειδικού υλικού και κατόπιν 
προστίθεται υπό ανάδευση η άμμος μέχρις ότου το ρητινοκονίαμα αποκτήσει ικανοποιητική 
ομοιογένεια. 
Το ρητινοκονίαμα διαστρώνεται με τη βοήθεια οδηγών στο επιθυμητό πάχος και κατόπιν 
συμπυκνώνεται και λειαίνεται με κατάλληλο περιστρεφόμενο μηχανικό λειαντήρα. 
Κατανάλωση ρητινοκονιάματος : περίπου 2 kg/m2για πάχος 1 mm 
Κατανάλωση VIMEPOX PRIMER-ECO : 0,4-0,5 kg/m2για πάχος 1 mm 
 
3.4 Επισκευαστικό ρητινοκονίαμα 
 

Πριν την εφαρμογή του ρητινοκονίαματος προηγείται αστάρωμα της προετοιμασμένης 
επιφάνειας με το VIMEPOX PRIMER-ECO. 
Κατανάλωση : 0,20-0,30kg/m2 
Το ρητινοκονίαμα παρασκευάζεται με χαλαζιακή άμμο Μ 32 (ø 0,1-0,4 mm),  
Μ 31 (ø 0,1-0,7 mm) ή κοκκομετρία 0,3-0,8 mm ή 0,4-0,8 mm ανάλογα με το πλάτος των 
ρωγμών ή το πάχος της εξομάλυνσης. 
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Μικρά πλάτη/βάθη απαιτούν πιο ψιλόκοκκα αδρανή με μεγαλύτερη κατανάλωση 
εποξειδικού υλικού. 
Αναλογία ανάμιξης κατά βάρος :  
VIMEPOX PRIMER-ECO :χαλαζιακή άμμος= 1:2 για χονδρόκοκκο αδρανές 
VIMEPOXPRIMER-ECO= 1:3 για ψιλόκοκκα αδρανή 
 

Η ανάμιξη γίνεται όπως αναφέρεται παραπάνω (§ 3.3). 
 
Κατανάλωση ρητινοκονιάματος : περίπου 2 kg/m2για πάχος 1 mm 
Κατανάλωση VIMEPOX PRIMER-ECO : 0,5-0,7 kg/m2για πάχος 1 mm 
 
Αποθήκευση  

 
Το υλικό μπορεί να αποθηκευθεί επί 12 μήνες σε κλειστά δοχεία σε χώρους με 
θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από + 5οC το χειμώνα και σε σκιερούς το καλοκαίρι  
(< +35οC). 
 
Ειδικές πληροφορίες 

 
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή εποξειδικών υλικών θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 10-12οC, διότι διαφορετικά καθυστερεί η πήξη. 
Εάν μεταξύ ασταρώματος και εφαρμογής της τελικής επίστρωσης παρεμβληθεί χρόνος 
αναμονής μεγαλύτερος από 24 ώρες, πρέπει η επιφάνεια να τριφτεί και να ασταρωθεί εκ 
νέου. 
Η απευθείας επίδραση νερού πάνω στη νωπή επιφάνεια της εποξειδικής επίστρωσης 
(μέχρι 6 ώρες μετά την εφαρμογή) καθώς και σχετική υγρασία > 70% μπορεί να εμποδίσει 
τη διαδικασία σκλήρυνσης και να προκαλέσει τη δημιουργία κολλώδους επιφάνειας. Η 
αλλοιωμένη αυτή επιφάνεια πρέπει να τριφτεί και να ασταρωθεί εκ νέου. 
 
Το VIMEPOX PRIMER-ECO είναι ακίνδυνο για την υγεία μετά τη σκλήρυνση του. 
 
Πριν την εφαρμογή πρέπει να μελετηθούν οι ενδείξεις κινδύνου και οι οδηγίες προφύλαξης 
που αναγράφονται στη συσκευασία. 
 
 
 
 


