
         
 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

DUROFLOOR-CV  
Αγώγιµο εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών 
 
 

Ιδιότητες 
 
Το DUROFLOOR-CV είναι ένα εποξειδικό σύστη-
µα 2 συστατικών µε διαλύτες. Παρουσιάζει ισχυρή 
πρόσφυση µε το υπόστρωµα και µεγάλη αγωγι-
µότητα, που εµποδίζει τη συσσώρευση ηλεκτρο-
στατικών φορτίων. Η αντίσταση αγωγιµότητάς του 
βρίσκεται κάτω των 104 Ohm. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύµφωνα µε το πρότυ-
πο ΕΝ 13813. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το DUROFLOOR-CV χρησιµοποιείται ως ενδιάµε-
ση στρώση, κάτω από την επίστρωση του 
DUROFLOOR-C, ώστε να εξασφαλίζει οµοιόµορφη 
αγωγιµότητα σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική βάση:  εποξειδική ρητίνη  
 2 συστατικών  

Απόχρωση:  µαύρο  

Ιξώδες:  2.000 mPa.s  
 στους +23ºC 

Πυκνότητα:  1,23 kg/lit 

Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:18,2 κατά βάρος 

Χρόνος ζωής στο δοχείο:  περίπου 8 h στους  
 +20ºC 

Ελάχιστη θερµοκρασία  
σκλήρυνσης:  +8ºC 

Βατότητα:  µετά από 24 h στους     
                                    +23ºC 

∆έχεται επικάλυψη:  µετά από 8 έως 24 h  
                                     στους +23ºC  

Τελικές αντοχές:  µετά από 7 ηµέρες 
 στους +23ºC 

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

Αντίσταση αγωγιµότητας: < 104 Ohm  

Καθαρισµός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, α-
µέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό 
SM-12. 
 

 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Ανάµιξη του  DUROFLOOR-CV 
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 γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε δράπανο 
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σηµα-
ντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώµατα και 
στον πυθµένα του δοχείου, προκειµένου ο σκλη-
ρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα.   
 
2. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση 
Αρχικά η επιφάνεια επαλείφεται µε το εποξειδικό α-
στάρι DUROFLOOR-PSF ή DUROPRIMER. 
Η  εφαρµογή του DUROFLOOR-CV  γίνεται εντός 
24 ωρών από την επάλειψη του εποξειδικού α-
σταριού και αφού αυτό έχει στεγνώσει. 
Πρώτα τοποθετούµε τις ειδικές αυτοκόλλητες χαλ-
κοταινίες (αγωγούς) σε κάνναβο όχι αραιώτερο α-
πό 5m x 5m και τις συνδέουµε µέσω περιµετρικού 
καλωδίου στη γείωση του χώρου.  
Ακολούθως το DUROFLOOR-CV επαλείφεται µε 
ρολό σε µία λεπτή στρώση, µε κατανάλωση περί-
που 200 g/m2. 
Εντός του εποµένου 24ώρου και αφού το DURO-
FLOOR-CV έχει στεγνώσει, γίνεται η εφαρµογή του 
DUROFLOOR-C. 
 

Συσκευασία 
 
Το DUROFLOOR-CV διατίθεται σε συσκευασία 
(A+B) των 8 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται 
σε προκαθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βά-
ρος. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής στην 
αρχική σφραγισµένη συσκευασία, σε χώρο προ-
στατευµένο από υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία. 
Συνιστώµενη θερµοκρασία αποθήκευσης από +5°C 
έως +35°C. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

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. 

 

 
 
 

Παρατηρήσεις 
 
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστη-
µάτων επηρεάζεται από τη θερµοκρασία του 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. 
• Η πρόσφυση µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων 
µπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση 
τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που µπορεί να 
παρεµβληθούν µεταξύ τους.  
• Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέ-
πει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται 
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδρα-
ση της υγρασίας µπορεί να δώσει στην επιφάνεια 
µία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. 
Επίσης µπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη 
σκλήρυνση. Αποχρωµατισµένες ή κολλώδεις 
στρώσεις σε τµήµατα επιφανειών πρέπει πρώτα 
να αποµακρύνονται µε τρίψιµο ή φρεζάρισµα και 
µετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου. 
• Στην περίπτωση που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στις διαδοχικές στρώσεις ένας µεγαλύτερος, από 
τον προβλεπόµενο, χρόνος αναµονής ή πρόκειται 
ήδη χρησιµοποιούµενες επιφάνειες µετά από µα-
κρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου τότε πρέπει 
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τρι-
φτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επί-
στρωση.  
• Το DUROFLOOR-CV, µετά την πλήρη σκλή-
ρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 ∆ είναι 500g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση 
προϊόν. 
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν DUROFLOOR-CV 
έχει µέγιστη περιεκτικότητα <500 g/l ΠΟΕ. 
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EN 13813 SR-B2,0 

Primer 
 
Reaction to fire:   NPD 

Release of corrosive substances:   SR 

Water permeability :   NPD 

Wear resistance:   NPD 

Bond strength:   B2,0 

Impact resistance:   NPD 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
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