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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν EPOXITE DRYMAX WET είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξό, δηαθαλέο, 

επνμεηδηθό ζηεγαλνπνηεηηθό – ηζρπξνπνηεηηθό αζηάξη θαη βεξλίθη, 

2 ζπζηαηηθώλ, άλεπ δηαιπηώλ. Έρεη κεγάιε αληνρή ζηηο ηξηβέο θαη 

πςειή ζθιεξόηεηα. Δίλαη πνιύ αλζεθηηθό ζην λεξό, ζηα νμέα, ζηα 

αιθάιηα, ζηα πεηξειαηνεηδή θιπ. Δίλαη θαηάιιειν γηα 

ζηεγαλνπνίεζε, πξνζηαζία θαη ηζρπξνπνίεζε ηζηκεληνεηδώλ θαη 

νηθνδνκηθώλ επηθαλεηώλ. 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δμαηξεηηθή πξόζθπζε θαη πνιύ πςειή ηθαλόηεηα δηείζδπζεο ζε 
πνξώδεηο επηθάλεηεο 

 Πιήξεο ζηεγαλνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο 

 Μπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη ζε επηθάλεηεο κε πγξαζία 

 Δμαηξεηηθή ηζρπξνπνίεζε ππνζηξώκαηνο 

 ηεγλώλεη γξήγνξα θαη δελ πξνθαιεί αλαζπκηάζεηο (θιεηζηνύο 
ρώξνπο) 

 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε 

 Δύθνιε εθαξκνγή 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 ηεγαλνπνίεζε ηζρπξνπνίεζε θαη αζηάξσκα ηζηκεληνεηδώλ 
επηθαλεηώλ πξηλ ηελ εθαξκνγή επνμεηδηθώλ θαη 
πνιπνπξεζαληθώλ ρξσκάησλ ή απηνεπηπεδνύκελσλ πιηθώλ 

 ηεγαλνπνίεζε – ζθξάγηζε πγξαζίαο θαη αζηάξσκα 
ηζηκεληνεηδώλ επηθαλεηώλ πξηλ ηελ εθαξκνγή 
πνιπνπξεζαληθώλ ή επνμεηδηθώλ ζπγθνιιεηηθώλ μύιηλσλ 
παησκάησλ 

 Δθαξκνγή σο ηειηθή επίζηξσζε ζε ηζηκεληνεηδή δάπεδα γηα 
ζηαζεξνπνίεζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη 
απνθπγή ζθόλεο (δάπεδα πνπ παξνπζηάδνπλ θηκσιίαζε κε 
παξνπζία ηζηκεληόζθνλεο ζηελ επηθάλεηα) 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 
1. Η επηθάλεηα εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη θαζαξή από ζθόλεο, 

ιάδηα θαη ζαζξά ππνιείκκαηα.  
2. Πξηλ ηελ εθαξκνγή απαηηείηαη ν θαιόο θαζαξηζκόο ηεο 

επηθάλεηαο από ηε ζθόλε κε ζθνύπα πςειήο 
απνξξνθεηηθόηεηαο. 

 
3. Γηα λέα δάπεδα απαηηείηαη ην πέξαο ηνπιάρηζηνλ 28 εκεξώλ από 

ηελ εθαξκνγή ηεο ηζηκεληνθνλίαο / κπεηόλ γηα ηζρπξνπνίεζε. 
 
Αλάκημε 
1. Σα ζπζηαηηθά Α (ξεηίλε) θαη Β (ζθιεξπληήο) είλαη ζπζθεπαζκέλα 

ζε δνρεία κε πξνθαζνξηζκέλε αλαινγία αλάκημεο 1 : 1. 
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο αλαινγίαο αλάκημεο επεξεάδεη 
αξλεηηθά ην ζσζηό πνιπκεξηζκό ηνπ πιηθνύ. 

2. Σν ζπζηαηηθό Β πξνζηίζεηαη πιήξσο κέζα ζην ζπζηαηηθό Α ζε 
πνζόηεηεο κέρξη 1 – 2 kg κίγκαηνο. Η πνζόηεηα ζα πξέπεη άκεζα 
λα απισζεί ζηελ επηθάλεηα. 

3. Η αλάκημε ησλ δύν ζπζηαηηθώλ γίλεηαη γηα πεξίπνπ 2 - 3 ιεπηά κε 
απιή αλάδεπζε 

4. Δίλαη ζεκαληηθό ε αλάδεπζε λα γίλεηαη θαη ζηα ηνηρώκαηα θαη ζηνλ 
ππζκέλα ηνπ δνρείνπ, πξνθεηκέλνπ ν ζθιεξπληήο λα θαηαλεκεζεί 
νκνηόκνξθα. 

5. Δθαξκόζηε ακέζσο ην κίγκα δηόηη ε αληίδξαζε επηηαρύλεηαη 
γξήγνξα θαη κπνξεί λα γίλεη γξήγνξε  ζθιήξπλζε. πληζηάηαη λα 
ρπζεί ην πιηθό ζηελ επηθάλεηα άκεζα θαη λα γίλεη ην άπισκα κε 
ξνιό ή πηλέιν. 

 
Δθαξκνγή 
1. Σν EPOXITE DRYMAX WET εθαξκόδεηαη κε ξνιό ή βνύξηζα ζε 

κία ζηξώζε. 
2. ε πνιύ πνξώδεηο επηθάλεηεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη δεύηεξε 

ζηξώζε. 
3. Μεηά ηε ζθιήξπλζε ηεο επηθάλεηαο  ξσγκέο ή αλνίγκαηα, ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξηζζνύλ θαη λα ζθξαγηζζνύλ κε επνμεηδηθό 
ζηόθν EPOXITE CONSTUCT. 

4. Αλ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηεί ηειηθή επίζηξσζε ρξώκαηνο πξέπεη 
λα γίλεη εληόο 24 σξώλ από ηελ επάιεηςε ηνπ EPOXITE 
DRYMAX WET. 

5. Δάλ ε επηθάλεηα επαλαβαθεί κε άιιε ζηξώζε κεηά ην πέξαο 15 
εκεξώλ ηόηε ε παιαηά επηθάλεηα πξέπεη λα ηξηθηεί ζηελ επηθάλεηά 
ηεο κε ζκπξηδόραξην θαη λα θαζαξηζηεί ε ζθόλε πξηλ ηε βαθή. 
 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Η ηδαληθή ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο ησλ επνμεηδηθώλ πιηθώλ είλαη 
+15°C - +25°C. ε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (<+15°C) παξαηεξείηαη 
θαζπζηέξεζε ζηελ πήμε, ελώ ζε πςειόηεξεο (>+30°C), ε πήμε 
γίλεηαη πην γξήγνξα. πληζηάηαη ην πιηθό λα απνζεθεύεηαη πξηλ 
ηελ εθαξκνγή ζε ζεξκνθξαζία +15°C - +25°C γηα λα 
δηεπθνιύλεηαη ε αλάκημε. 

 Η πξόζθπζε κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ ζηξώζεσλ κπνξεί λα 
δηαηαξαρζεί έληνλα από ηελ επίδξαζε ηπρόλ πγξαζίαο ή ιόγσ 
ξύπσλ, πνπ κπνξεί λα παξεκβιεζνύλ κεηαμύ ηνπο. 

 Οη αζηαξσκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από ηελ 
πγξαζία κέρξη λα ζηεγλώζνπλ. Η επίδξαζε ηεο πγξαζίαο κπνξεί 
λα επηθέξεη δηαηαξαρέο θαηά ηε ζθιήξπλζε. Απνρξσκαηηζκέλεο ή 
θνιιώδεηο ζηξώζεηο ζε ηκήκαηα επηθαλεηώλ πξέπεη πξώηα λα 
απνκαθξύλνληαη κε ηξίςηκν ή θξεδάξηζκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
αζηαξώλνληαη εθ λένπ. 

 Πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιηθνύ ζπκβνπιεπζείηε ην 
  ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ. 
 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Καζαξίδνπκε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε δηαιπηηθό 

λίηξνπ 

ΑΠΟΓΟΖ 
3 – 6m

2
/Lt αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή  
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TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
 
πζηαηηθό  Α    

 Βάζε: Δπνμεηδηθή ξεηίλε, πξντόλ αληίδξαζεο bisphenol  A-

(Epichlorhydrin) 

Μνξθή: Λεπηόξξεπζην πγξό   

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή   

Υξώκα: Γηάθαλν    

Δηδηθό βάξνο: 1,1 ± 0,05 gr/ml   25
ν
C (ASTM D 4052)  

Ημώδεο: 800 ± 100 cps 

ηεξεά: 100% 

Γηαιπηόηεο ζε λεξό: όρη  

 

πζηαηηθό  Β 

Βάζε: θιεξπληήο 

Μνξθή: Τγξό 

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή   

Υξώκα: Τπνθίηξηλν 

Δηδηθό βάξνο: 1,0 ± 0,05 gr/ml   25
ν
C (ASTM D 4052) 

Ημώδεο: 800 ± 100 cps 

ηεξεά: 100% 

Γηαιπηόηεο ζε λεξό: όρη 

 

ΜΗΓΜΑ ΠΡΟΗΟΝΣΟ 

Αλαινγία αλάκημεο: Α:Β = 1:1 

Αλνηθηόο ρξόλνο: 1 ώξα πεξίπνπ  20
0
C 

Αξρηθή ζθιήξπλζε: 3 – 4  ώξεο ζηνπο 20
0
C 

Σειηθή ζθιήξπλζε: 48 ώξεο ζηνπο 20
0
C 

Μνξθή: Τγξό 

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή   

Υξώκα: Τπνθίηξηλν 

Δηδηθό βάξνο: 1,05 ± 0,05 gr/ml   25
ν
C (ASTM D 4052) 

Ημώδεο: 800 ± 100 cps 

ηεξεά: 100% 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
C - 35

0
C 

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο) (Οδεγία 2004/42/ΔΚ) 

Οξηαθή ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΔ, ηεο ΔΔ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντόλ (θαηεγνξία Aη(Γ)) 500 gr/lt (2010). Σν 

πξντόλ πεξηέρεη 0 gr/lt ΠΟΔ  

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C

 
- 35

0
C, καθξηά από πεγέο 

αλάθιεμεο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε 

έθζεζε ζην ειηαθό θσο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο.  

Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα 

δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.  

 
 
 
 

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΔΣ 1Lt, 3Lt 

 
 
 
 
 

 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
πζηαηηθό Α 

 
 

 
 

Aquatic Chronic 2: H411 - Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, 
κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξό 
νθζαικηθό εξεζηζκό Muta. 2: H341 - Ύπνπην γηα πξόθιεζε 
γελεηηθώλ ειαηησκάησλ Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ 
δέξκαηνο Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 
δεξκαηηθή αληίδξαζε P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε 
καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από 
παηδηά P103: Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε P280: Να 
θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν P302+P352: Δ 
ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό 
P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: 
Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ 
θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα 
μεπιέλεηε P405: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν P501: Γηάζεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/ πεξηθεξεηαθνύο/ 
εζληθνύο/ δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΔΚ, 2000/532/ΔΚ, 
YPEKΑ -Ν. 4042/2012) EUH205: Πεξηέρεη επνμεηδηθέο ελώζεηο. 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε EUH208: Πεξηέρεη [(π-
πνιπινμπ)κεζπι]νμηξάλην, πξντόλ αληηδξάζεσο:δηο-θαηλνιν-Α-
(επηρισξπδξίλε). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε 
Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: πξντόλ αληηδξάζεσο:δηο-
θαηλνιν-Α-(επηρισξπδξίλε); [(π-πνιπινμπ)κεζπι]νμηξάλην 
 
πζηαηηθό B 

 
 
 
 

 
Aquatic Chronic 2: H411 - Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, 
κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Eye Dam. 1: H318 - Πξνθαιεί ζνβαξή 
νθζαικηθή βιάβε Flam. Liq. 3: H226 - Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα 
Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1A: 
H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε 
P210: Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο 
θιόγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε P261: 
Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε/ αλαζπκηάζεηο/ αέξηα/ 
ζηαγνλίδηα/αηκνύο/εθλεθώκαηα P273: Να απνθεύγεηαη ε 
ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά 
γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 
κάηηα/πξόζσπν P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ 
ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Αλ 
ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, αλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε 
λα μεπιέλεηε P310: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ  

ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

ΔΣ 1Lt 5183  5204094051831 

ΔΣ 3Lt 5184  5204094051848 
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ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ/γηαηξό P370+P378: ε πεξίπησζε 
ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηείζηε ππξνζβεζηήξα ζθόλεο ABC γηα ηε 
θαηάζβεζε Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: : 2,4,6-
tris(dimethylaminomethyl)phenol Fatty acids, C18-unsatd., 
dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and 
triethylenetetramine: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 
αληίδξαζε. Olio di pino: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 
αληίδξαζε. 3,6,9-triazaundecamethylenediamine; 
tetraethylenepentamine: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 
αληίδξαζε. 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine: 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 


