
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

DUROFLOOR-PSF 

Εποξειδικό αζηάπι 2 ζςζηαηικών, σωπίρ διαλύηερ 
 

 

Ιδιόηηηερ 

 
Τν DUROFLOOR-PSF είλαη έλα δηαθαλέο, 
επνμεηδηθό ζύζηεκα 2 ζπζηαηηθώλ, ρσξίο δηαιύηεο. 
Παξνπζηάδεη πςειή ζθιεξόηεηα θαη αληνρή ζηηο 
ηξηβέο. Δίλαη αλζεθηηθό ζην λεξό, ζε νμέα, αιθάιηα, 
πεηξειαηνεηδή πξντόληα θαη δηαιύκαηα αιάησλ. 
Καηαηάζζεηαη σο SR-B2,0-AR0,5-IR4 ζύκθσλα κε 
ην πξόηππν ΔΝ 13813. 

 

Πεδία εθαπμογήρ 

 
 Αζηάξσκα ηζηκεληνεηδώλ επηθαλεηώλ πνπ ζα 
επηθαιπθζνύλ κε ηα πξντόληα DUROFLOOR. 

 Σθξαγηζηηθή επηθάιπςε ηζηκεληνεηδώλ 
επηθαλεηώλ δαπέδσλ, όπσο ζε βηνκεραληθνύο 
ρώξνπο παξαγσγήο, απνζήθεο θιπ. 

 Παξαζθεπή ξεηηλνθνληακάησλ γηα επηθάιπςε 
δαπέδσλ. 

 Παξαζθεπή πιηθνύ ζηνθαξίζκαηνο ξσγκώλ θαη 
εμνκάιπλζεο ππνζηξσκάησλ γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία επίζηξσζεο ησλ δαπέδσλ. 

       

Τεσνικά σαπακηηπιζηικά 
 
Φεκηθή βάζε:  επνμεηδηθή ξεηίλε  
 2 ζπζηαηηθώλ  

Απόρξσζε:  δηαθαλήο 

Ιμώδεο:  490 mPa.s  
 ζηνπο +23ºC 

Ππθλόηεηα:  1,07 kg/l 

Αλαινγία αλάκημεο (Α:Β):  100:55 θαηά βάξνο 

Φξόλνο δσήο ζην δνρείν:  πεξίπνπ 40 min ζηνπο 
 +20ºC 

Σπκπεξηθνξά ζηε  
θσηηά (EN 13501-1):  Efl (κε πξνζζήθε  
 ραιαδηαθήο άκκνπ M32 

(Ø 0,1-0,4 mm) ζε 
αλαινγία 1:2 θαηά   

 βάξνο) 

Διάρηζηε ζεξκνθξαζία  

ζθιήξπλζεο:  +8ºC  

Σθιεξόηεηα θαηά 
SHORE D: 76 

Βαηόηεηα:  κεηά από 20 h ζηνπο  
 +23ºC 

 

Γέρεηαη επηθάιπςε:  κεηά από 20 h ζηνπο  
 +23ºC  

Τειηθέο αληνρέο:  κεηά από 7 εκέξεο 
 ζηνπο +23ºC 

Αληνρή ζε ζιίςε:  55 Ν/mm
2
 

(EN 196-1) 

Αληνρή ζε θάκςε:  > 35 Ν/mm
2
 

(EN 196-1) 

Αληνρή ζε πξόζθπζε:      > 3 Ν/mm
2
 (ζξαύζε ηνπ 

(ΔΝ 13892-8)  ζθπξνδέκαηνο 

Αληνρή ζε θξνύζε:            IR 4 
(EN ISO 6272) 

Αληνρή ζε ηξηβή:                AR 0,5 
(EN 13892-4, BCA) 
 
Καζαξηζκόο ησλ εξγαιείσλ:  
Τα εξγαιεία πξέπεη λα θαζαξίδνληαη επηκειώο κε 
ην δηαιπηηθό SM-12, ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο. 
 

Τπόπορ σπήζηρ 

 
1. Πποεηοιμαζία ςποζηπώμαηορ 
Οη πξνο επεμεξγαζία επηθάλεηεο πξέπεη: 

 Να είλαη ζηεγλέο θαη ζηαζεξέο. 

 Να είλαη απαιιαγκέλεο από πιηθά πνπ 
εκπνδίδνπλ ηελ πξόζθπζε, όπσο ζθόλεο, ζαζξά 
πιηθά, ιίπε θιπ. 

 Να είλαη πξνζηαηεπκέλεο από ηελ εθ ησλ 
όπηζζελ πξνζβνιή πγξαζίαο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη παξαθάησ 
πξνδηαγξαθέο: 
Πνηόηεηα ζθπξνδέκαηνο:     ηνπιάρηζηνλ C20/25

 

Πνηόηεηα ηζηκεληνθνλίαο  
δαπέδνπ:                            πεξηεθηηθόηεηα ζε      

                                       ηζηκέλην 350 kg/m
3
 

Ηιηθία:     ηνπιάρηζηνλ 28 εκέξεο 
Υγξαζία:                    < 4% 

Αθόκα, αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ ππνζηξώκαηνο, 
πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιειε πξνεξγαζία, όπσο 
βνύξηζηζκα, ηξίςηκν, ζθαηξηδηνβνιή, θξεδάξηζκα, 
ακκνβνιή, πδξνβνιή θιπ. 
Σηε ζπλέρεηα απαηηείηαη θαιόο θαζαξηζκόο ηεο 
επηθάλεηαο από ηε ζθόλε κε ζθνύπα πςειήο 
απνξξνθεηηθόηεηαο. 
 

 
 
 



 

Τα ηερληθά δεδνκέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζκα ηεο γλώζεο θαη ηεο εκπεηξίαο 
από ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη 
πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο εγγύεζε, αθνύ νη εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη πέξα 
ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο καο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 
πξνβιεπόκελε εθαξκνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε 
έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ. 

 

 
 
 
 
2. Ανάμιξη ηος DUROFLOOR-PSF 
Τα ζπζηαηηθά Α (ξεηίλε) θαη Β (ζθιεξπληήο) είλαη 
ζπζθεπαζκέλα ζε δνρεία κε πξνθαζνξηζκέλε 
αλαινγία αλάκημεο.Τν ζπζηαηηθό Β πξνζηίζεηαη 
πιήξσο κέζα ζην ζπζηαηηθό Α. Η αλάκημε ησλ δύν 
ζπζηαηηθώλ γίλεηαη γηα πεξίπνπ 5 ιεπηά κε 
δξάπαλν ρακειώλ ζηξνθώλ (300 ζηξ./ιεπηό). 
Δίλαη ζεκαληηθό ε αλάδεπζε λα γίλεηαη θαη ζηα 
ηνηρώκαηα θαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ, 
πξνθεηκέλνπ ν ζθιεξπληήο λα θαηαλεκεζεί 
νκνηόκνξθα. 
 
3. Διαδικαζία εθαπμογήρ - Καηανάλωζη 
Αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ DUROFLOOR-PSF, 
δηαθξίλνπκε ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο 
εθαξκνγήο ηνπ: 

α) Αζηάπωμα 
Τν DUROFLOOR-PSF εθαξκόδεηαη κε βνύξηζα ή 
ξνιό ζε κία ζηξώζε.  
Καηαλάισζε: 200-300 g/m

2
. 

Η εθαξκνγή ηνπ επηιεγκέλνπ ζπζηήκαηνο 
DUROFLOOR γίλεηαη εληόο 24 σξώλ από ηελ 
επάιεηςε ηνπ επνμεηδηθνύ αζηαξηνύ θαη αθνύ απηό 
έρεη ζηεγλώζεη. 
Σε πεξίπησζε πνπ ην επηιεγκέλν ζύζηεκα 
DUROFLOOR πξόθεηηαη λα εθαξκνζζεί πέξαλ 
ησλ 24 σξώλ από ηελ επάιεηςε ηνπ αζηαξηνύ 
πξέπεη, γηα δηαζθάιηζε θαιήο πξόζθπζεο, πξηλ ηε 
ζθιήξπλζε ηνπ αζηαξηνύ, λα γίλεη επίπαζε ηεο 
επηθάλεηαο κε ραιαδηαθή άκκν θνθθνκεηξίαο         
0,1-0,4 mm ή 0,4-0,8 mm. Μεηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ 
αζηαξηνύ, νη κε επηθνιιεκέλνη θόθθνη ηεο 
ραιαδηαθήο άκκνπ απνκαθξύλνληαη κε ζθνύπα 
πςειήο απνξξνθεηηθόηεηαο. 

β) Σθπάγιζη ηζιμενηοειδών επιθανειών 
Τν DUROFLOOR-PSF επαιείθεηαη ζηελ 
πξνεηνηκαζκέλε επηθάλεηα ζε 2 ζηξώζεηο. 
Καηαλάισζε: 200-250 g/m

2
/ζηξώζε.  

Σε πεξίπησζε πνπ είλαη επηζπκεηή ε επίηεπμε 
αληηνιηζζεξήο επηθάλεηαο, παξεκβάιιεηαη 
αλάκεζα ζηηο 2 ζηξώζεηο ηνπ DUROFLOOR-PSF 
επίπαζε ραιαδηαθήο άκκνπ θνθθνκεηξίαο 0,6-1,2 
mm ή  0,4-0,8 mm. Μεηά ηε ζθιήξπλζε ηεο 
πξώηεο ζηξώζεο ηνπ πιηθνύ, νη κε επηθνιιεκέλνη 
θόθθνη απνκαθξύλνληαη κε ζθνύπα πςειήο 
απνξξνθεηηθόηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε 
δεύηεξε ζηξώζε.  
Καηαλάισζε ραιαδηαθήο άκκνπ: 2-3 kg/m

2
. 

 

 

 

 

 
γ) Παπαζκευή πηηινοκονιαμάηων  
Η επηθάλεηα αζηαξώλεηαη θαη’ αξρήλ κε 
DUROFLOOR-PSF. 
Καηαλάισζε: 200-300 g/m

2
. 

Παξαζθεπάδεηαη ην ξεηηλνθνλίακα κε ηηο εμήο 
αλαινγίεο αλάκημεο: 
DUROFLOOR-PSF:   1 κέξνο βάξνπο 
Φαιαδηαθή άκκνο:      3-4 κέξε βάξνπο 
 
Η ραιαδηαθή άκκνο ζα πξέπεη λα είλαη 
θνθθνκεηξίαο 0,1-0,4 mm (ή άκκνο M32) ή 0,3-0,8 
mm, αλάινγα κε ην πάρνο ζηξώζεο. Αξρηθά, 
αλακηγλύνληαη πνιύ θαιά ην Α κε ην Β ζπζηαηηθό 
ηνπ DUROFLOOR-PSF. Σηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη 
ε άκκνο ππό ζπλερή αλάδεπζε, έσο όηνπ ην 
ξεηηλνθνλίακα απνθηήζεη νκνηνγέλεηα. 
Τν ξεηηλνθνλίακα εθαξκόδεηαη ζηελ επηθάλεηα κε 
ειάρηζην πάρνο 8 mm, αζηαξώλεηαη κε ηε βνήζεηα 
νδεγώλ θαη ζπκππθλώλεηαη κε κεράλεκα 
ιείαλζεο. 
Καηαλάισζε ξεηηλνθνληάκαηνο:  
πεξίπνπ 2,0 kg/m

2
/mm. 

δ) Σηοκάπιζμα - Εξομάλυνζη 
Η επηθάλεηα αζηαξώλεηαη θαη΄αξρήλ κε 
DUROFLOOR-PSF. 
Καηαλάισζε: 200-300 g/m

2
. 

Παξαζθεπάδεηαη ην πιηθό ζηνθαξίζκαηνο κε ηηο 
εμήο αλαινγίεο αλάκημεο: 
DUROFLOOR-PSF:     1 κέξνο βάξνπο 
Φαιαδηαθή άκκνο:      2-3 κέξε βάξνπο 
Η ραιαδηαθή άκκνο ζα πξέπεη λα είλαη 
θνθθνκεηξίαο 0,1-0,4 mm (ή άκκνο Μ32) ή 0,3-0,8 
mm, αλάινγα κε ην πάρνο ζηξώζεο, θαη λα 
πξνζηίζεηαη ζηελ ήδε αλακεκηγκέλε ξεηίλε (Α+Β). 
Δίλαη ζεκαληηθό ε άκκνο θαη ε ξεηίλε λα 
αλακηγλύνληαη θαιά. 
Τν πιηθό ζηνθαξίζκαηνο εθαξκόδεηαη ζηελ 
επηθάλεηα ζε κία ζηξώζε. 
Καηαλάισζε πιηθνύ ζηνθαξίζκαηνο:  
πεξίπνπ 1,8 kg/m

2
/mm. 

 

Σςζκεςαζία 
 
Τν DUROFLOOR-PSF δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο 
(A+B) ησλ 5 kg θαη 10 kg.Τα ζπζηαηηθά Α θαη Β 
βξίζθνληαη ζε θαζνξηζκέλεο αλαινγίεο αλάκημεο 
θαηά βάξνο. 
 

 

 

 

 



 

Τα ηερληθά δεδνκέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζκα ηεο γλώζεο θαη ηεο εκπεηξίαο 
από ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη 
πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο εγγύεζε, αθνύ νη εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη πέξα 
ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο καο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 
πξνβιεπόκελε εθαξκνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε 
έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ. 

 

 

 

 

 

Χπόνορ ζωήρ - Αποθήκεςζη 
 
12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ζηελ 
αξρηθή ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία, ζε ρώξν 
πξνζηαηεπκέλν από πγξαζία θαη ειηαθή 
αθηηλνβνιία. Σπληζηώκελε ζεξκνθξαζία 
απνζήθεπζεο από +5°C έσο +35°C. 
 

Παπαηηπήζειρ 
 

 O ρξόλνο θαηεξγαζίαο ησλ επνμεηδηθώλ 
ζπζηεκάησλ επεξεάδεηαη από ηε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο. Η ηδαληθή ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο 
είλαη κεηαμύ +15°C θαη +25°C, ώζηε ην πξντόλ λα 
έρεη βέιηηζηε εξγαζηκόηεηα θαη ρξόλν σξίκαλζεο. Σε 
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (<+15°C) παξαηεξείηαη 
θαζπζηέξεζε ζηελ πήμε, ελώ ζε πςειόηεξεο 
(>+30°C), ε πήμε γίλεηαη πην γξήγνξα. Σπληζηάηαη 
ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο κία ήπηα πξνζέξκαλζε ησλ 
πιηθώλ, ελώ αληίζηνηρα ηνπο θαινθαηξηλνύο ε 
απνζήθεπζή ηνπο ζε δξνζεξό ρώξν πξηλ ηε ρξήζε. 

 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 επηθάλεηεο ησλ επνμεηδηθώλ ζηξώζεσλ 
πξέπεη, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, λα 
πξνζηαηεύνληαη γηα πεξίπνπ 4-6 ώξεο από ηελ 
πγξαζία. Η επίδξαζε ηεο πγξαζίαο κπνξεί λα 
δώζεη ζηελ επηθάλεηα κία ιεπθή ρξνηά ή/θαη λα ηελ 
θαηαζηήζεη θνιιώδε. Δπίζεο, κπνξεί λα επηθέξεη 
δηαηαξαρέο θαηά ηε ζθιήξπλζε. Απνρξσκαηηζκέλεο 
ή θνιιώδεηο ζηξώζεηο ζε ηκήκαηα επηθαλεηώλ πξέπεη 
πξώηα λα απνκαθξύλνληαη κε ηξίςηκν ή θξεδάξηζκα 
θαη κεηά νη επηθάλεηεο απηέο λα επηζηξώλνληαη εθ 
λένπ.   
 Σηελ πεξίπησζε πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα 
ζηηο δηαδνρηθέο ζηξώζεηο κεγαιύηεξνο, από ηνλ 
πξνβιεπόκελν, ρξόλνο αλακνλήο ή πξόθεηηαη λα 
επηζηξσζνύλ εθ λένπ ήδε ρξεζηκνπνηνύκελεο 
επηθάλεηεο κεηά από καθξά πεξίνδν, ηόηε πξέπεη 
ε παιηά επηθάλεηα λα θαζαξηζηεί θαιά θαη λα 
ηξηθηεί θαζνιηθά. Μεηά εθαξκόδεηαη ε θαηλνύξηα 
επίζηξσζε. 

 Τν DUROFLOOR-PSF, κεηά ηελ πιήξε 
ζθιήξπλζή ηνπ, είλαη αθίλδπλν γηα ηελ πγεία. 

 Πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιηθνύ 
ζπκβνπιεπζείηε ηηο νδεγίεο αζθαινύο ρξήζεο, 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ πξντόληνο. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Πηηηικέρ Οπγανικέρ Ενώζειρ (ΠΟΕ) 
 

Σύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2004/42/ΔΚ (Παξάξηεκα 
ΙΙ, πίλαθαο Α), ε κέγηζηε επηηξεπόκελε 
πεξηεθηηθόηεηα ζε ΠΟΔ γηα ηελ ππνθαηεγνξία 
πξντόληνο ε, ηύπνο Γ είλαη 750 g/l (2010) γηα 
έηνηκν πξνο ρξήζε πξντόλ. 
Τν έηνηκν πξνο ρξήζε πξντόλ DUROFLOOR-PSF 
έρεη κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα 750 g/l ΠΟΔ. 
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EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4 

Synthetic Resin screed 
material for use internally in 
buildings 
 

 

EN 13813      

SR-B2,0 

Primer 
 

 

Reaction to fire:   Efl 

Release of corrosive 

substances:   SR 

Water permeability :   NPD 

Wear resistance:   AR0,5 

Bond strength:   B2,0 

Impact resistance:   IR4 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
 

 

NPD 

 

SR 

NPD 

NPD 

B2,0 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

 
 
 



 

Τα ηερληθά δεδνκέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζκα ηεο γλώζεο θαη ηεο εκπεηξίαο 
από ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη 
πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο εγγύεζε, αθνύ νη εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη πέξα 
ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο καο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 
πξνβιεπόκελε εθαξκνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύκελε 
έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ. 
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2032-CPR-10.11D 

DoP No.: DUROFLOOR-PSF / 1862-01 

EN 1504-2 

Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhesion: ≥ 0.8 N/mm
2    

Reaction to fire: Euroclass F 

Dangerous substances comply with 5.3 
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