
  

   ТЕХНИЧЕСКИТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИДАННИ

920 920 EPOXY FLOOR PAINTEPOXY FLOOR PAINT
ЕПОКСИДНА БОЯ ЗА ПОД

Описание Двукомпонентна епоксидна боя за покритие на интериорни бетонови подове. Притежава голяма 
механична и химическа устойчивост и огъваемост. Идеална е за покритие на бетонни подове, 
складове, гаражи, цехове и др.

Техническа 
информация

Цвят                         
Блясък                  
Теоретично покритие
Смесване-пропорция
Специфично тегло
Tвърди вещества
Време за употреба
Летливи вещества

Всеки RAL цвят – след заявка
Сатен
5-7 м2/кг (А+B)
А:B-4:0.8 по тегло
1,40 кг/литър
(А+B) 55-60% по обем
5 часа (25оС)
Готов за употреба (+5% разредител) максимум 495 г/л
ЕС лимити (2010): 500 г/л
ПОДКАТЕГОРИЯ: j-двукомпонентни покрития, подови 
покрития за циментови подове, Тип S

Време за 
съхнене (25оС)

Съхнене на допир
Съхнене
Пълно изсъхване

2-3 часа (50 микрона)
7 часа (50 микрона)
72-96 часа (50 микрона)

(Времената по-горе са приблизителни и зависят от процента на разреждане, влагата и 
температурата)

Подготовка на 
повърхността

Повърхността, където ще се нанася продукта, трябва да бъде чиста и суха, почистена от прах, 
люспи, и други материали, като масла и грес, които могат да нарушат адхезията. Трябва да бъде и 
защитена от проникване на влага отдолу.
Повърхността трябва да бъде третирана с 850 epoxy primer като основа или с 860 epoxy primer, 
който е без разтворител. Основата се нанася с четка или валяк без разреждане. Покритата 
повърхност е готова за нанасяне на следващия слой след минимум 12 часа и максимум до 48 часа.

Нанасяне Смеси A:B-4:0.8 по тегло и ако е необходимо, разреди с разредител 1120-1131. Нанася се с четка 
или валяк на един или два слоя. Нанасяне-след изчакване 20 минути след смесване 
(индукционен период)

Препоръчителна дебелина на слоя
Температура на нанасяне
Влажност при нанасяне
Препоръчителни разредители

100-200 микрона
10оС-30оС
<80% относителна влажност
1120-1131

Съхранение До 12 месеца на сухо и хладно място

Безопасност Моля, консултирайте се с Листа за безопасност на материала. Предоставя се след поискване.

Дистрибутор: ДЕКОБЕТ ООД Пловдив, тел. 032 575943, моб. 0888 920475


