Τεχνικό Φυλλάδιο

EPOXYCOAT-AC
Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών
Ιδιότητες
Το EPOXYCOAT-AC είναι ένα έγχρωµο εποξειδικό
σύστηµα 2 συστατικών µε διαλύτες. Παρουσιάζει
υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικό στα οξέα, στα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε διαλύτες, στο νερό, στο θαλασσινό
νερό κλπ.
Προσφέρει άριστη αντιδιαβρωτική προστασία στις
µεταλλικές επιφάνειες. Κατατάσσεται ως προϊόν
προστασίας οπλισµού έναντι διάβρωσης σύµφωνα
µε το πρότυπο ΕΝ 1504-7. Αριθµός πιστοποιητικού: 2032-CPD-10.11.

Πεδία εφαρµογής
Το EPOXYCOAT-AC εφαρµόζεται ως ενεργή αντιδιαβρωτική-αντισκωριακή επάλειψη σε σιδηρές και
χαλύβδινες επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν µε τις εποξειδικές ρητίνες EPOXYCOAT-W,
EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S και EPOXYCOATVSF.
Μπορεί ωστόσο να εφαρµοστεί και ως βαφή από
µόνο του, εφόσον η καφεκόκκινη ή γκρι απόχρωσή του ικανοποιεί.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα εφαρµογής είναι η
προστασία σιλό, χαλύβδινων γεφυρών, περιφράξεων, σιδηρών στεγών, σωληνώσεων, σιδηρών
οπλισµών κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χηµική βάση:

εποξειδική ρητίνη
2 συστατικών

Aποχρώσεις:

RAL 3009 (καφεκόκκινο)
RAL 7040 (γκρι)

Ιξώδες:

350 mPa.s
στους +23ºC

Πυκνότητα:

1,40 kg/lit

Αναλογία ανάµιξης
(Α:Β):

100:13,5 κατά βάρος

Χρόνος ζωής
στο δοχείο:
Ελάχιστη θερµοκρασία
σκλήρυνσης:
Βατότητα:

περίπου 2,5 h στους
+20ºC
+8ºC
µετά από 24 h στους
+23ºC

∆έχεται επικάλυψη:

µετά από 3 έως 24 h
στους +23ºC

Τελικές αντοχές:

µετά από 7 ηµέρες
στους +23ºC

Αντοχή σε πρόσφυση:

> 3 Ν/mm (θραύση του
σκυροδέµατος)
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∆ιατµητική αντοχή
πρόσφυσης επικαλυµµένου χάλυβα µε σκυρό1
δεµα:
Εγκρίνεται*
(ΕΝ 15184)
Προστασία από διάβρω2
ση:
Εγκρίνεται *
(ΕΝ 15183)
Θερµοκρασία υαλώδους
µετάπτωσης:
≥ 68 °C
(EN 12614)

*1: Η δοκιµή θεωρείται επιτυχής εφόσον η
διατµητική αντοχή πρόσφυσης του επικαλυµµένου
οπλισµού µε το προϊόν, είναι τουλάχιστον ίση µε το
80% τηε διατµητικής αντοχής αναφοράς του
οπλισµού χωρίς το προϊόν επικάλυψης.
2

* : Το προϊόν εγκρίνεται εφόσον µετά τη δοκιµή οι
επικαλυµµένες περιοχές του χάλυβα µε το προϊόν
δεν έχουν διαβρωθεί.
Καθαρισµός των εργαλείων:
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς, αµέσως µετά από τη χρήση τους, µε το διαλυτικό
SM-12.

Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωµα
Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει:
• Να είναι στεγνές και σταθερές.
• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά,
λίπη κλπ.
• Να είναι απαλλαγµένες από σκουριά ή κάθε είδους διάβρωση που εµποδίζει την πρόσφυση.
Το υπόστρωµα προετοιµάζεται µε βούρτσισµα,
τρίψιµο, αµµοβολή κλπ. Στη συνέχεια ακολουθεί ο
καλός καθαρισµός της επιφάνειας από τη σκόνη.

2. Ανάµιξη του EPOXYCOAT-AC
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 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 οµοιόµορφα.
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση
α) Αστάρι εποξειδικών στρώσεων
Το EPOXYCOAT-AC εφαρµόζεται µε ρολό, βούρτσα ή ψεκασµό σε δύο στρώσεις.
Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η
πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών.
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Κατανάλωση: 150-200 g/m /στρώση.
Εντός του εποµένου 24ώρου και αφού το αστάρι
έχει στεγνώσει, ακολουθεί επάλειψη µε το εποξειδικό χρώµα EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT,
EPOXYCOAT-S ή EPOXYCOAT-VSF.
β) Βαφή
Το EPOXYCOAT-AC εφαρµόζεται µε ρολό, βούρτσα ή ψεκασµό σε 3-4 στρώσεις.
Κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούµενη, αλλά εντός 24 ωρών.
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Κατανάλωση: 150-200 g/m /στρώση.

Συσκευασία
Το EPOXYCOAT-AC διατίθεται σε συσκευασίες
(Α+Β) των 3 kg και 8 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε καθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά
βάρος.

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

Παρατηρήσεις
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστηµάτων επηρεάζεται από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Η ιδανική θερµοκρασία εφαρµογής είναι µεταξύ +15°C και +25°C, ώστε το προϊόν να
έχει τη βέλτιστη εργασιµότητα και χρόνο ωρίµανσης. Σε χαµηλές θερµοκρασίες (<+15°C) παρατηρείται καθυστέρηση στην πήξη, ενώ σε υψηλότερες
(>+30°C), η πήξη γίνεται πιο γρήγορα. Συνιστάται
τους χειµερινούς µήνες µία ήπια προθέρµανση των
υλικών, ενώ αντίστοιχα τους καλοκαιρινούς η αποθήκευσή τους σε δροσερό χώρο πριν τη χρήση.
• Το EPOXYCOAT-AC περιέχει διαλύτες. Κατά την
εφαρµογή του σε κλειστούς χώρους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισµό τους.
• 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 πρέπει, µετά την εφαρµογή τους, να προστατεύονται
για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία. Η επίδραση 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 µακρά περίοδο να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει
η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρµόζεται η καινούρια επίστρωση.
• Το EPOXYCOAT-AC, µετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

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.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ι,
τύπος ∆ είναι 500g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση
προϊόν.
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν EPOXYCOAT-AC
έχει µέγιστη περιεκτικότητα <500 g/l ΠΟΕ.
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2032-CPD-10.11
EN 1504-7
Reinforcement corrosion protection product for
uses other than low performance requirements
Shear adhesion: Pass
Corrosion protection: Pass
Glass transition temperature: ≥ 68 °C
Dangerous substances: comply with 5.4
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