
         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

EPOXYPRIMER-500  

Eποξειδικό, υδατοδιαλυτό αστάρι 2 συστατικών 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το EPOXYPRIMER-500 είναι ένα εποξειδικό, υδα-
τοδιαλυτό σύστηµα 2 συστατικών. Παρουσιάζει 
µεγάλη αντοχή στις τριβές και υψηλή σκληρότητα.   
Μπορεί να εφαρµοστεί σε στεγνά έως και ελαφρώς 
υγρά υποστρώµατα, χωρίς όµως λιµνάζοντα νερά. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0, σύµφωνα µε το πρότυ-
πο ΕΝ 13813. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το EPOXYPRIMER-500 χρησιµοποιείται ως αστά-
ρι του ISOFLEX-PU 500  και άλλων πολυουρε-
θανικών συστηµάτων, όταν πρόκειται να εφαρ-
µοστούν πάνω σε µη απορροφητικά υποστρώµατα 
ή σε παλιές στεγανωτικές στρώσεις. 
 
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και ως αστάρι, 
καθώς και για την παρασκευή υλικού στοκαρίσµα-
τος µε την προσθήκη  χαλαζιακής άµµου, σε τσιµε-
ντοειδούς βάσης υποστρώµατα, όπως σκυρόδεµα, 
τσιµεντοκονίες κλπ., που πρόκειται να επιστρω-
θούν µε εποξειδικές ρητίνες του συστήµατος 
DUROFLOOR. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική βάση: εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών 

Απόχρωση: υποκίτρινο  

Ιξώδες συστατικού A: 900 mPa.s 

Ιξώδες συστατικού B: 4400 mPa.s 

Ιξώδες (A+B): 8000 mPa.s 

Πυκνότητα συστατικού A: 1,1 kg/l 

Πυκνότητα συστατικού B: 1,0 kg/l 

Πυκνότητα (Α+B): 1,02 kg/l 

Aναλογία ανάµιξης 
(Α:Β): 25:75 κατά βάρος 

Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 60 min στους 
 +20ºC 

Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης: +8ºC 

Βατότητα: µετά από 18 h στους 
 +23ºC 

∆έχεται επικάλυψη: µετά από 24 h στους 
+23ºC  

Τελικές αντοχές: µετά από 7 ηµέρες   
                                   στους +23ºC 

Αντοχή σε πρόσφυση:  > 3 Ν/mm2 (θραύση του   
                                   σκυροδέµατος) 

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς µε 
νερό, αµέσως µετά τη χρήση τους. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Προετοιµασία υποστρώµατος 
Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει: 
•  Να είναι σταθερές. 
• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδί-
ζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά 
κλπ. 
• Να είναι προστατευµένες από την εκ των όπι-
σθεν προσβολή της υγρασίας. 

Στην περίπτωση εφαρµογής εποξειδικών ρητινών 
του συστήµατος DUROFLOOR, θα πρέπει να τη-
ρούνται και οι παρακάτω προδιαγραφές: 
Ποιότητα σκυροδέµατος:   τουλάχιστον C20/25  

Ποιότητα τσιµεντοκονίας  
δαπέδου:                           περιεκτικότητα σε           

 τσιµέντο 350 kg/m3 
 
Ακόµα, ανάλογα µε τη φύση του υποστρώµατος 
πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως 
τρίψιµο, φρεζάρισµα, σφαιριδιοβολή κλπ. Στη συ-
νέχεια απαιτείται καλός καθαρισµός της επιφάνει-
ας µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. 
 
2. Ανάµιξη του  EPOXYPRIMER-500 
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι 
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη ανα-
λογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλή-
ρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συ-
στατικών θα πρέπει να γίνεται πολύ καλά µέχρι 
πλήρους οµογενοποίησης, για περίπου 2-3 λεπτά 
µε δράπανο χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). 
Είναι σηµαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα 
τοιχώµατα και στον πυθµένα του δοχείου, 
προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοι-
όµορφα. Στη συνέχεια, προστίθεται 10-30% κατά 
βάρος νερό, για την επίτευξη της επιθυµητής 
εργασιµότητας. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 
 
 
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Ανάλογα µε τη χρήση του EPOXYPRIMER-500, 
διακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις εφαρµογής 
του: 

α) Ως αστάρι του ISOFLEX-PU 500 
Το αστάρωµα γίνεται µε EPOXYPRIMER-500, 
αραιωµένο µε νερό έως και 30% κατά βάρος. Το 
υλικό εφαρµόζεται µε βούρτσα ή ρολό σε µία 
στρώση. 
Κατανάλωση: 150-200 g/m2. 

Η εφαρµογή του ISOFLEX-PU 500 γίνεται 
αναλόγως των καιρικών συνθηκών, εντός 24-48 
ωρών από την επάλειψη του ασταριού, και µόλις η 
υγρασία της στρώσης του EPOXYPRIMER-500 
γίνει µικρότερη του 4%.  

β) Ως αστάρι εποξειδικών ρητινών 
Το αστάρωµα γίνεται µε EPOXYPRIMER-500, 
αραιωµένο µε νερό έως και 30% κατά βάρος. Το 
υλικό εφαρµόζεται µε βούρτσα ή ρολό σε µία 
στρώση. 
Κατανάλωση: 150-200 g/m2. 
Αφού στεγνώσει το αστάρι, πρέπει τυχόν υφιστά-
µενες ατέλειες του υποστρώµατος (ρωγµές, οπές) 
να σπατουλαριστούν µε EPOXYPRIMER-500, 
αναµιγµένο µε χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0-0,4 
mm (ή µε την άµµο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 
κατά βάρος. 
Η εφαρµογή του επιλεγµένου συστήµατος 
DUROFLOOR γίνεται εντός 24-48 ωρών από την 
επάλειψη του ασταριού και µόλις η υγρασία της 
στρώσης του EPOXYPRIMER-500 γίνει µικρότερη 
του 4%. Στην περίπτωση που µετά από αναµονή 
48 ωρών η υγρασία εξακολουθεί να είναι 
µεγαλύτερη του 4%, επαναλαµβάνεται η δια-
δικασία. 
Σε περίπτωση που το επιλεγµένο σύστηµα 
DUROFLOOR πρόκειται να εφαρµοσθεί πέραν 
των παραπάνω χρονικών ορίων από την επάλειψη 
του ασταριού, πρέπει, για διασφάλιση καλής 
πρόσφυσης, πριν τη σκλήρυνση του ασταριού, να 
γίνει επίπαση της επιφάνειας µε χαλαζιακή άµµο 
κοκκοµετρίας 0,4-0,8 mm. Μετά τη σκλήρυνση του 
ασταριού, οι µη επικολληµένοι κόκκοι της χαλαζια-
κής άµµου αποµακρύνονται µε σκούπα υψηλής 
απορροφητικότητας. 
  
 
 
 
 

 
 
 

Συσκευασία 
 
Το EPOXYPRIMER-500 διατίθεται σε συσκευ-
ασίες (A+B) των 1, 4 και 20 kg. Τα συστατικά Α και 
Β βρίσκονται σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης 
κατά βάρος. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και 35οC. Προστατέψτε 
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Εφαρµογή σε πλαστικές επιφάνειες (π.χ. PVC, 
πολυκαρβονικά φύλλα κτλ.) συνιστάται να γίνεται 
µετά από δοκιµή για επιβεβαίωση της συµβατότητας 
µε το υπόστρωµα. 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων επηρεάζεται από τη θερµοκρασία περι-
βάλλοντος. Η ιδανική θερµοκρασία εφαρµογής είναι 
µεταξύ +15°C και +25°C, ώστε το προϊόν να έχει τη 
βέλτιστη εργασιµότητα και χρόνο ωρίµανσης. Σε χα-
µηλές θερµοκρασίες (<+15°C), παρατηρείται καθυ-
στέρηση στην πήξη, ενώ σε υψηλότερες (>+30°C), η 
πήξη γίνεται πιο γρήγορα. Συνιστάται τους χειµερι-
νούς µήνες µία ήπια προθέρµανση των υλικών, ενώ 
αντίστοιχα τους καλοκαιρινούς η αποθήκευσή τους 
σε δροσερό χώρο πριν τη χρήση. 
• Στην περίπτωση που ανάµεσα στις διαδοχικές 
στρώσεις παρεµβάλλεται ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
να επιστρωθούν εκ νέου ήδη χρησιµοποιούµενες 
επιφάνειες µετά από µακρά περίοδο, η παλιά 
επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί καλά και να τριφτεί 
καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση.  
• Το EPOXYPRIMER-500, µετά την πλήρη 
σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού, συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα 
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικό-
τητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ι, 
τύπος Υ είναι 140 g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση 
προϊόν. 
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν EPOXYPRIMER-
500 έχει µέγιστη περιεκτικότητα 140 g/l ΠΟΕ. 
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EN 13813 SR-B2,0 

DoP No.: EPOXYPRIMER-500/1832-01 

Primer 
 
Reaction to fire:   NPD 

Release of corrosive substances:   SR 

Water permeability :   NPD 

Wear resistance:   NPD 

Adhesion:   B2,0 

Impact resistance:   NPD 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
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