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VIMEPOX TOP-COAT 
 

Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών 
 
 
 
Ιδιότητες  
 

Το VIMEPOX TOP-COAT είναι ένα έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών 
χωρίς διαλύτες. 
Το VIMEPOX TOP-COAT προσφέρει : 
 Υψηλές μηχανικές αντοχές : σκληρότητα σε συνδυασμό με σχετική ελαστικότητα 

και αντοχή σε τριβές 
 Στεγανότητα και χημικές αντοχές σε οξέα, αλκάλια, αρκετούς διαλύτες, καύσιμα, 

λάδια, θαλασσινό νερό, απορρυπαντικά 
 Διάρκεια χωρίς αλλοιώσεις στις καιρικές επιδράσεις 
 
Εφαρμογές   

 
Το VIMEPOX TOP-COAT εφαρμόζεται σαν προστατευτική επίστρωση και 
διακοσμητική βαφή σε τσιμεντοειδή υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, 
σοβάς, αμιαντοτσιμέντο καθώς και σε σιδερένιες και χαλύβδινες επιφάνειες, οριζόντιες 
και κάθετες. 
 

Το VIMEPOX TOP-COAT προορίζεται για σφραγιστική επάλειψη (βαφή) και 
επαλειφόμενη επίστρωση < 1 mm (πολλαπλή βαφή) σύμφωνα με το DIN 28052-1 και 
επομένως για μεσαίες μηχανικές καταπονήσεις (κατηγορία 2)  
μέχρι 1N/mm2 = 100 t/m2 (στατικά φορτία και οχήματα με φουσκωτά λάστιχα). 
 

Εκτός από τη μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά το VIMEPOX TOP-COAT δεν 
παρουσιάζει τοξικότητα ή προβλήματα μετανάστευσης επιβλαβών ουσιών για τα 
τρόφιμα. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα, τοίχους και γενικά εγκαταστάσεις 
χώρων παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων. 
 

Το VIMEPOX TOP-COAT ενδείκνυται επομένως για επιστρώσεις δαπέδων και βαφή 
τοίχων σε αποθηκευτικούς και χώρους παραγωγής, χημικά εργοστάσια, σταθμούς 
αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων αλλά και για αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών 
κατασκευών. 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

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 < 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά   

 
Αναλογία ανάμιξης (A:B) 100:25 ή 4:1 
Πυκνότητα μίγματος (Α+Β) 1,40-1,45 kg/L 
Αντοχή σε πρόσφυση > 3 N/mm2    
Χρόνος ζωής στο δοχείο 40 min στους 200 C 
Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης +80 C 
Δέχεται επικάλυψη μετά από 14-16 h στους +230 C 
Τελικές αντοχές μετά από 7 ημέρες στους +230 C 

 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
 
 

1. Υπόστρωμα 
 

Το 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 και κατόπιν τρίψιμο-λείανση με μηχανή μωσαϊκού. 
Η προετοιμασία του υποστρώματος ολοκληρώνεται με απομάκρυνση της σκόνης με 
ηλεκτρική σκούπα μεγάλης απορροφητικότητας βιομηχανικού τύπου. 
Ειδικά 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 
υδρατμούς, που θα την προσβάλλουν από την πίσω πλευρά της, οπότε και θα 
προκαλέσουν την αποκόλλησή της. Η πρόβλεψη σχετικού φράγματος υδρατμών είναι 
απαραίτητη σε περίπτωση τέτοιου ενδεχόμενου. 
Σε περίπτωση νωπού (ηλικία <28 ημερών) ή υγρού (υγρασία>4%) σκυροδέματος, το 
πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη χρήση των ειδικών ασταριών  
VIMEPOX W-BARRIER ή VIMEPOX PRIMER-WB. 
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2. Αστάρωμα 
 

Τα πορώδη τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει μετά την προετοιμασία τους και πριν 
την εφαρμογή της επίστρωσης του VIMEPOX TOP-COAT να ασταρώνονται με το  
διαφανές εποξειδικό αστάρι διαλύτη VIMEPOX PRIMER-S ή με VIMEPOX PRIMER 
ECO χωρίς διαλύτη. 
Το αστάρωμα έχει σκοπό να σφραγίσει τους επιφανειακούς πόρους και να 
δημιουργήσει μια ομοιόμορφη, κλειστή επιφάνεια. Παράλληλα δένει τα ανεπιθύμητα 
υπολείμματα σκόνης. 
 
Ο εμποτισμός του υποστρώματος με εποξειδικό υλικό επιπλέον : 
 Βελτιώνει τις επιφανειακές αντοχές του. 
 Σφραγίζει τα τριχοείδη 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 
λεπτόρευστο υλικό VIMEPOX BETON-IMP ή το VIMEPOX PRIMER-S να αραιωθεί 
μέχρι 15% με VIMEPOX SOLVENT. 
Σε περίπτωση νωπού (ηλικία <28 ημερών) ή υγρού σκυροδέματος (υγρασία>4%) το 
πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη χρήση των ειδικών ασταριών  
VIMEPOX W-BARRIER ή VIMEPOX PRIMER-WB. 
 
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 δυο 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). 
 

4. Εφαρμογή 
 

Το VIMEPOX TOP-COAT μπορεί να εφαρμοσθεί με ειδικό ρολό (με κοντή τρίχα), 
πιστόλι ή ψεκασμό airless. 
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Γενικές παρατηρήσεις 
 

 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή του VIMEPOX TOP-COAT θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 10-12ο C (ώστε η θερμοκρασία υποστρώματος να 
είναι ≥ 8ο C) για να είναι δυνατή η σκλήρυνση του. 

 Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70%. Σε αντίθετη περίπτωση 
μπορεί να προκληθεί ατελής επιφανειακή αντίδραση της επίστρωσης. 

 

Αυτό μπορεί να προκαλέσει :  
 

 Απώλεια της γυαλιστερής εμφάνισης (ματάρισμα) και στη 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 πρόβλημα αντοχών. 

 Αρνητικό αποτέλεσμα στην πρόσφυση των διαδοχικών στρώσεων έχει η 
επίδραση υγρασίας ή ρύπων στην υποκείμενη νωπή στρώση. 

 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 το περιβάλλοντος: χρωματική 
αλλοίωση ή/και κολλώδη επιφάνεια. Η αλλοιωμένη επιφάνεια πρέπει να τριφτεί 
και να επιστρωθεί και πάλι. 

 Σε περίπτωση που μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων εφαρμογής του VIMEPOX 
TOP-COAT παρεμβληθεί χρόνος αναμονής μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου ή 
πρόκειται για επαναβαφή παλιών επιστρώσεων ή ήδη επιστρωμένη με VIMEPOX 
TOP-COAT επιφάνεια πρέπει να τριφτεί με γυαλοχαρτιέρα ή μηχανή μωσαϊκού 
ώστε να αφαιρεθεί η επιφανειακή γυαλάδα. Κατόπιν μπορεί να γίνει η νέα 
επίστρωση χωρίς να προηγηθεί αστάρωμα. 
 

Παραδείγματα Εφαρμογής - Κατανάλωση 

 
1. Λεία σφραγιστική επάλειψη (βαφή) σκυροδέματος δαπέδου 
 

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

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

3. Βαφή του VIMEPOX TOP-COAT με ρολό σε 2 χέρια. 
Κατανάλωση : 250-300 g/m2 ανά στρώση. 

 

Κάθε επίστρωση μετά το αστάρι εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Ο 
χρόνος αναμονής ανέρχεται (στους + 20ο C) σε 16-20 ώρες, δεν πρέπει όμως να 
ξεπερνάει τις 24 ώρες. Το συνολικό πάχος της επίστρωσης για αστάρι και 2 χέρια  
(600 g/m2) ξεπερνάει τα 400 μm. 
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Στην περίπτωση ύπαρξης ανωμαλιών της επιφάνειας, μετά το αστάρωμα γίνεται 
επίπαση χαλαζιακής άμμου Μ 32 (0,1-0,3 mm) πάνω στο νωπό αστάρι και 
στοκάρισμα των ατελειών με εποξειδικό κονίαμα VIMEPOX MORTAR. Η επιφάνεια 
πρέπει μετά τη σκλήρυνση να λειανθεί και πάλι με μηχανή μωσαϊκού και κατόπιν να 
εφαρμοσθεί η βαφή του VIMEPOX TOP-COAT. 
 
2. Αντιολισθηρή επίστρωση δαπέδων σκυροδέματος 
 

Μετά το πρώτο χέρι βαφής VIMEPOX TOP-COAT γίνεται επίπαση χαλαζιακής άμμου 
Μ 31 (0,1-0,7 mm) πάνω στη νωπή επίστρωση. Μετά τη σκλήρυνση του εποξειδικού 
υλικού σκουπίζεται η άμμος που δεν κόλλησε. 
Ακολουθεί μια σφραγιστική επάλειψη με VIMEPOX TOP-COAT. 
Κατανάλωση : 400-500 g/m2. 
 
Αποθήκευση  

 
Το υλικό μπορεί να αποθηκεύεται επί 12 μήνες σε κλειστά δοχεία σε χώρους με 
θερμοκρασία + 5ο C έως + 35ο C 
 
 
Μέτρα Υγιεινής - Προφυλάξεις 
 

Η εποξειδική ρητίνη του VIMEPOX TOP-COAT είναι ερεθιστικό υλικό ενώ οι 
σκληρυντές των εποξειδικών υλικών είναι διαβρωτικά υλικά, οπότε τα άτομα που τα 
εφαρμόζουν πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας: να φορούν πλαστικά γάντια και 
προστατευτικά γυαλιά. 
Σε περίπτωση που το δέρμα έρθει σε επαφή με τη ρητίνη, το σκληρυντή ή το μίγμα 
τους, πρέπει να σκουπισθεί με χαρτοπετσέτα και μετά να ξεπλυθεί με σαπούνι και 
νερό (συνιστάται προσθήκη 2% ξυδιού). 
Αν το υλικό μπει στα μάτια, πρέπει να ξεπλυθεί μα άφθονο νερό μέσα σε 10-15 λεπτά 
και μετά να επισκεφθεί ο παθών τον οφθαλμίατρο. 
 

Πριν την εφαρμογή του υλικού πρέπει να μελετηθούν οι ενδείξεις κινδύνων και οι 
οδηγίες προφύλαξης του αναγράφονται στη συσκευασία. 
 

Το VIMEPOX TOP-COAT και τα αστάρια VIMEPOX PRIMER-S ή VIMEPOX PRIMER-
ECO είναι μετά τη σκλήρυνση τους τελείως ακίνδυνα για την υγεία. 


