
         
 

 

 

Технически проспект 

DUROFLOOR 11 

2-компонентен епоксиден под 
 
 

Описание 
 

DUROFLOOR 11 е 2-компонентна, без 
разтворители, цветна епоксидна система, 
предлагаща висока якост и устойчивост на 
абразия. Устойчива е на органични и 
неорганични киселини, алкали, петролни 
продукти, вода, морска вода и голям брой 
разтворители. Температурната и 
устойчивост е от -300C до +1000C при ниска 
влажност идо +600C при висока влажност. 
Категоризира се като SR-B2,0-AR0,5-IR4 
според стандарт ΕΝ 13813. 
 

Приложение 
 

DUROFLOOR-11 се прилага с кварцов 
пясък със зърнометрия 0,1-0,4 mm като 
саморазливен под върху основи от бетон 
или циментови замазки. Прилагасе в 
случай, че се изисква висока механична и 
химична устойчивост. Може също да се 
използва като мазано покритие върху 
циментови и метални основи. Подходяща е 
за индустриални помещения, складове, 
магазини за коли, супермаркети, 
лаборатории, хотели, гаражи, газ станции , 
места с висок трафик и др. 
                                                                

Технически характеристики 
 

Основа: 2-компонентна 
 епоксидна смола 

Цвят: RAL 7032 (пясъчно сив) 
 RAL 7040 (сив) 

oстаналите цветове по 
поръчка 

Като саморазливен под (с пълнител 
кварцов пясък със зърнометрия 0,1-0,4 mm 
в пропорция 1:1 по тегло) 
 

Вискозитет: около 10.000 mPa.s  
 при +230C 

Плътност: 1,70 kg/lit 

Живот на сместа: около 40 min при 
 +200C 

Абсорбция на вода:   0,25% w/w след 24 h 
(ASTM D 570) 

Реакция с огън  
(EN 13501-1):  Efl 

Минимална  
температура за  
втвърдяване: +80C 

Твърдост по 
SHORE D: 80 

Проходимост: след 24 h при +230C 

Следващ слой: до 24 h при +230C 

Крайна якост:  след 7 days при 
+230C 

Устойчивост на  
абразия:    79,0 mg  
(ASTM D 4060,              
Тест на изтриване,             
CS 10/1000/1000)  

Якост на натиск: 102,3 N/mm2  
(ASTM D 695)   

Якост на опън:    47 N/mm2  
(DIN EN 196-1)   
Якост на адхезия: 3 N/mm2 (точка на 

спукване на бетона) 
 
Като мазано покритие 
 

Вискозитет:  около 1.400 mPa.s  
  при +230C 

Плътност:  1,35 kg/lit 

Пропорция на  
смесване (A:B):   100:29 по тегло 

Живот на сместа:  около 40 min при  
 +200C 

Абсорбция на вода:   0,28% w/w след 24 h 
(ASTM D 570) 

Минимална  
температура за  
втвърдяване: +80C 

Твърдост по  
SHORE D: 80 



 

 

 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти 
на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на 
продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без 
гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. 
Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното 
изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира 
предишните касаещи същия продукт. 

 

 

 

Проходимост: след 24 h при +230C 

Следващ слой: до 24 h при +230C 

Крайна якост:  след 7 days при 
+230C 

Устойчивост на  
абразия:    77,0 mg  
(ASTM D 4060,              
Тест на изстриваемост,             
CS 10/1000/1000)  

Якост на натиск: 53 N/mm2  
(DIN EN 196-1)   

Якост на опън:    33 N/mm2  
(DIN EN 196-1)   
Якост на адхезия: 3 N/mm2 (точка на 

пукане на бетона) 

Почистване на инструменти: 
Инструментите се почистват с SM-12 
веднага след работа. 
 

Указания за употреба 
 
1. Подготовка на основата 
Подовата основа трябва да е: 

 Суха и стабилна. 

 Почистена от остатъчни материали, 
мръсотия, мазнини и др. агенти 
препятствящи свързването. 

 Защитена от проникване на подпочвени 
или капилярни води. 

Също така трябва да отговаря и на 
следващите изисквания: 

a) Циментова основа: 
Клас на бетона: най-малко  C20/25 
Клас на замазката:  циментно съдържание  
 350 kg/m3 
Възраст: най-малко 28 дни 
Влажност: по-малка от 4% 

 

 

 

 

 

 

b) Железна или стоманена основа: 
Почистени от ръжда и корозия. 
В зависимост от състоянието, основата 
трябва да се зашлайва, фрезова, 
пясъкоструи и т.н.  
След тези операции основата трябва да се 
обезпраши. 
 
2. Грундиране 
Основата се грундира с DUROFLOOR-PSF 
или DUROPRIMER епоксидни грундове.  
Разход: 200-300 g/m2.   
След изсъхването на грунда, всички 
каверни (пукнатини, дупки) трябва да се 
запълнят с DUROFLOOR 11 (A+B) смесен с 
кварцов пясък със зърнометрия 0,1-0,4 mm 
(или M32) в пропорция 1:1,5 до 1:2 по 
теглови части или  DUROFLOOR-PSF 
смесен с кварцов пясък със зърнометрия 0-
0,4 mm (или Q35) в пропорция 1:2 до 1:3 по 
тегло. 
Металните повърхности се грундират с 
EPOXYCOAT-AC антикорозионно покритие. 
Полагането на  DUROFLOOR 11 трябва да 
се осъществи до 24 часа след изсъхването 
на грунда. 
В случай ,че DUROFLOOR 11 ще бъде 
положен след повече от 24 часа след 
грундирането грунда трябва 
предварително да е опесъчен с кварцов 
пясък със зърнометрия 0-0,4 mm. След 
втвърдяването на грунда всички 
несвързани частици трябва да се 
отстранят. 
 
Влажна основа 
При влажност на основата по висока от 4% 
или пресен бетон (3-28 days), основата 
трябва да се грундира с 3-компонентен 
грунд DUROPRIMER-W. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти 
на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на 
продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без 
гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. 
Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното 
изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира 
предишните касаещи същия продукт. 

 

 
 
3. Смесване на компонентите 
Компонент A (смола) и B (втвърдител) са 
пакетирани в два метални контейнера, 
дозирани точно един към друг по тегло. 
Първо, компонент A трябва да се разбърка 
добре и да се изсипе в чист съд. Да се 
добави цялото съдържание на компонент B 
към компонент A при непрекъснато 
бъркане. Смесването на 2 трябва да трае 
около 5 минути, като се използва 
бавнооборотен миксер (300 об./мин.). 
Трябва добре да се забърква сместа като 
се обходят всички ъгли на съда. 
DUROFLOOR 11 се смесва с кварцов пясък  
със зърнометрия 0,1-0,4 mm (или M32) при 
непрекъснато бъркане като пропорцията е  
1:1 по тегло [епоксидна смола (A+B):пясък] 
докато се получи удобна смес за направа 
на саморазливен под. 
 

4. Полагане – Разход 
В зависимост от вида на изискваната 
повърхност саморазливния под се 
изпълнява, както следва: 

a) Саморазливен под – Гладка повърхност 
Саморазливното покритие се изпълнява с 
дебелина 2-3 mm, като се използва 
маламашка. 
Разход на DUROFLOOR 11 (A+B):  
0,85 kg/m2/mm. 
Разход на кварцов пясък: 0,85 kg/m2/mm. 

Положеното покритие се разресва с бодлив 
валяк за да се отстранят въздушните 
мехури. 
 
b) Саморазливен под - Неплъзгаща се 
повърхност 

Изпълнява се саморазливен под с гладка 
повърхност. Докато е още свеж се 
опесъчава с кварцов пясък със 
зърнометрия 0,1-0,4 mm или 0,4-0,8 mm в 
зависимост от изисквания антихлъзгащ се 
ефект. 
Разход на кварцов пясък: около 3 kg/m2.   
 
 

 
 
След втвърдяване на DUROFLOOR 11, 
всички несвързали частици се отстраняват 
с прахосмукачка.  
Крайното покритие от DUROFLOOR-11 
(A+B) се полага с валяк. 
Разход: 400-600 g/m2. 
 
c) Мазано покритие – Гладка повърхност 
DUROFLOOR 11 (A+B) се полага с валяк на 
два слоя. Втората ръка се полага след като 
първата е изсъхнала но не повече от  24 
часа. 
Разход: Около 250-300 g/m2/слой. 
 
b) Мазано покритие – Неплъзгаща се 
повърхност 
DUROFLOOR 11 (A+B) се полага с валяк на 
един слой.  
Разход: около 250-300 g/m2.  

Върху свежата повърхост се посипва 
кварцов пясък със зърнометрия  0,1-0,4 

mm или 0,4-0,8 mm, в зависимост от 
изисквания антиплъзгащ ефект. 
Разход на кварцов пясък: около 3 kg/m2.   
След втвърдяването на DUROFLOOR 11, 
се отстраняват всички незалепнали 
частици.  
Запечатващия слой  DUROFLOOR-11 (A+B) 
се полага с четка. 
Разход: 400-600 g/m2. 
 

Опаковка 
 
DUROFLOOR11 е пакетиран (A+B) в 16 kg, 
с компоненти A и B дозирани в точни 
пропорции. 
M32 кварцов пясък е в хартиени торби от 
25 kg. 
 

Трайност - Съхранение 
 

12 месеца от датата на производството в 
неразпечатани опаковки, в помещения 
защитени от влага и слънчеви лъчи. 
Температура за съхранение от +5°C до 
+35°C. 
 



 

 

 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти 
на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на 
продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без 
гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. 
Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното 
изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира 
предишните касаещи същия продукт. 

 

 
 
 

Забележки 
 
 Времето за обработка на епоксидните 
системи се влияе от температурата на 
средата. Идеалната температура за 
полагане е между +15°C и +25°C така че 
продукта да има най добрата 
обработваемост и време за узряване. При 
ниски температури (<+15°C) се наблюдава 
забавяне на втвърдяването, а при по 
високи (>+30°C), втвърдяването става по 
бързо. Препоричва се през зимните месеци 
преди употребата леко затопляне на 
материалите, а през летните, 
съхранението им в по хладно място преди 
употребата. 
 Връзката между слоевете се нарушава 
при наличие на прах или влага. 
 Епоксидния слой трябва да се предпази 
от влага за 4-6 часа след полагането.  
Влагата може да причини избеляване или 
лепкавост на слоя. Нарушава 
втвърдяването. Избелелите или 
несвързали участъци трябва да се 
отстранят и да се положи слоя отново. 
 В случай на забавяне на полагането 
между слоевете или при наличие на стари 
покрития основата се шлайва отново, 
грундира се и се полага нов слой на 
покритието  
 След втвърдяване DUROFLOOR 11 е 
напълно безопасен за здравето. 
 Преди полагане се запознайте с мерките 
за безопасност описани на етикета. 
 

Летливи Органични Съединения (ЛОС) 

 
Според  Директива 2004/42/ЕО ( II/A), 
максимално допустимо съдържание на 
ЛОС за подкатегория продукти й, тип PP е 
500g/l (2010) за готов за ползване продукт. 
Готовият за ползване продукт 
DUROFLOOR 11 има максимално 
съдържание <500 g/l ЛОС. 
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EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR4 

Synthetic Resin screed material for use internally 
in buildings 

DoP No.: DUROFLOOR-11/1827-01 
 
Reaction to fire:   Efl 

Release of corrosive substances:   SR 

Water permeability :   NPD 

Wear resistance:   AR0,5 

Adhesion:   B2,0 

Impact resistance:   IR4 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти 
на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на 
продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без 
гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. 
Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното 
изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира 
предишните касаещи същия продукт. 
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2032-CPR-10.11D 

DoP No.: DUROFLOOR 11 / 1861-01 

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 
 

 
 
 


