
 

PLASTIPOX 120, 150ID, 202 

 
 
 *   EPOKSYDOWE SZPACHLÓWKI, KITY I PLASTELINY CHEMOUTW ARDZALNE   
     *  NIEZBĘDNE DO USZCZELNIANIA POŁ ĄCZEŃ, SZPACHLOWANIA UBYTKÓW 
         *  UMOŻLIWIAJ Ą ŁATW Ą REPERACJĘ USZKODZONYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH,  
                 ŻELBETOWYCH, KAMIONKOWYCH, ŻELIWNYCH I METALOWYCH 
             *  UMOŻLIWIAJ Ą "ODTWORZENIE" USZKODZONYCH FRAGMENTÓW INSTALACJI   
                *  TWORZYWA O RÓŻNYCH KONSYSTENCJACH - ZBROJONE WŁÓKNIN Ą SZKLANĄ  
                   *  ODPORNE NA ODDZIAŁYWANIA CHEM ICZNE  
       
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
OPIS OGÓLNY:  
 
 
 Tworzywa o handlowej nazwie PLASTIPOX  z serii "szpachlówek" stanowią grupę wyrobów których zadaniem 
jest uszczelnianie instalacji wiodących agresywne ciecze lub gazy oraz reperację uszkodzeń (a także regenerację - 
odtworzenie ubytków w elementach) instalacji. Stosowanie tworzyw "szpachlowych" jest dużym ułatwieniem w 
pracach lub remontach instalacyjnych, gdyż ułatwiają one w znacznym stopniu ich wykonanie dając jednocześnie 
pewność w szczelności wykonanych połączeń. Tworzywa tej grupy (a w szczególności PLASTIPOX 202) pozwalają 
na łatwe odtworzenie elementów uszkodzonych instalacji. Tworzywa te można obrabiać mechanicznie (nawiercać, 
frezować, gwintować, obrabiać skrawaniem itp).   
 
 
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:  
 
   W zależności od potrzeb oferowane są następujące rodzaje standartowych tworzyw szpachlowych: 
 
- PLASTIPOX 120       - dwuskładnikowa, epoksydowa masa szpachlowa - półpłynna, do uszczelniania  
                                            połączeń, szpachlowania niewielkich nierówności i ubytków. 
- PLASTIPOX 150ID    - dwuskładnikowa, epoksydowa masa o konsystencji miękkiego kitu do szpachlowa- 
                                            nia rozległych i głębokich uzupełnień. 
-     PLASTIPOX 202       - dwuskładnikowa "plastelina" do uszczelniania, modelowania i odtwarzania uszko- 
                                           dzonych fragmentów instalacyjnych. 
 
   Dane użytkowe tworzyw reperacyjnych przedstawiono w Tabeli 1. 
 
Tabela 1. 
Rodzaj tworzywa       Posta ć składników    Proporcje     

   mieszania 
   Przykładowe stosowanie 

       “A”         “B”  
PLASTIPOX 120 
 

      Pasta         Ciecz     100:5.6 Kompozycja szpachlowa lejna. 

PLASTIPOX 150ID 
 

 B. gęsta ciecz        Pasta         1:1 Kompozycja szpachlowa o średniej lepkości. 

PLASTIPOX 202    Plastelina 
    

     Plastelina    
   
           

        1:1 Kompozycja konsystencji plasteliny 

Parametry techniczne tworzyw dylatacyjnych przedstawiono w Tabeli 2. 



 
Tabela 2. 
 
             PARAMETRY 
 

 
    PLASTIPOX 120 

    
   PLASTIPOX 150ID 

   
   PLASTIPOX 202 

Ciężar właściwy (przed utwardzeniem) 
 

     1.60  - 1.75 g/cm³         1.7 – 1.9   g/cm³       1.8 – 2.0 g/cm³ 

Lepkość (A+B) 
 

        120 - 130 Pa s 
(Brookfield, 20rpm, SPDL#7) 

           350 - 375 Pa s 
(Brookfield, 20rpm, SPDL#7) 

      Konsystencja   
         plasteliny 

Przyczepność do betonu 
 

        min. 1.5   MPa          min. 1.5   MPa        min. 1.5   MPa 

Chłonność wody 
 

            < 1.0  %              < 1.0   %             < 1.0   % 

 
 Tworzywa szpachlowe są grupą materiałów odpowiedzialną za prawidłowe działanie nowych lub 
remontowanych starych instalacji wiodących agresywne ciecze lub gazy. Umożliwiają również "uodpornienie" 
elementów betonowych tak aby późniejsza eksploatacja instalacji przebiegała bezawaryjnie. Są one szczególnie 
przydat-ne przy pracach adaptacyjnych i remontowych.  
 Wszystkie materiały grupy PLASTIPOX " szpachlówki"  są substancjami reaktywnymi i wymagają stosowania 
dokładnych proporcji mieszania z sobą składników “A” i “B”. Nie zaleca się mieszania jednorazowo większych 
porcji niż kilka kg – przy czym porcję taką należy szybko zużyć oraz dokładnie dopracować wygląd reperowanej 
powierzchni. Pozwoli to na późniejsze zaoszczędzenie wielu godzin uciążliwej pracy wykończeniowej. Zaleca się 
przechowywanie materiału bezpośrednio przed użyciem w ogrzewanych pomieszczeniach (nie ogrzewa ć go 
powy żej 22° C). Przy składowaniu przez długi czas (tygodnie) wskazane jest stosowanie obniżonych temperatur, 
jednakże przed planowanym użyciem należy doprowadzić temperaturę materiału przez powolne (samoistne) 
ogrzewanie do poziomu 18° C . 
 
UWAGA:   NIE  ZALECA SIĘ STOSOWAĆ  MATERIAŁU  PLASTIPOX  typu "szpachlówki" PRZY TEMPERATURZE PONIŻEJ 15° C   
ZE  WZGLĘDU NA ZBYT DUŻĄ TRUDNOŚĆ W MIESZANIU SKŁADNIKÓW JAK I ZBYT POWOLNY  PROCES  UTWARDZANIA SIĘ. 
RÓWNIEŻ  NIE  ZALECA SIĘ STOSOWANIA  MATERIAŁÓW  J.W.  PRZY TEMPERATURACH POWYŻEJ  23° C Z  POWODU  ZBYT  
DUŻEJ  REAKTYWNOŚCI MAS. NIE WOLNO APLIKOWA Ć MATERIAŁU NA PODŁO ŻA BETONOWE O ZAWARTO ŚCI WILGOCI 
POWYŻEJ 4.0%. 
                  
 Materiały reperacyjne aplikować należy zgodnie ze wskazówkami Producenta - PPME AMEPOX. Jakiekolwiek 
samowolne odstępstwo od w/w wskazówek jak i stosowanie materiału niezgodnie z jego przeznaczeniem odbywa 
się zawsze na ryzyko i odpowiedzialność stosującego tworzywo. 
 
UWAGI  BHP :  
 
1. Kompozycje reperacyjne - przygotowawcze grupy PLASTIPOX " szpachlówki"  nie zawierają żadnych substancji 

toksycznych. Jednak ze względu na zawartość rozcieńczalników aktywnych, podczas mieszania ze sobą 
składników  może być wyczuwalny ich zapach. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń w trakcie pracy. 

2. PO  UTWARDZENIU  SIĘ, MATERIAŁ PLASTIPOX  JEST BEZWONNY I BEZPIECZNY. 
3. Podczas pracy zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. 
4. W przypadku kontaktu skóry z nieutwardzonym tworzywem PLASTIPOX  , należy bezzwłocznie umyć ją wodą z 

mydłem i natłuścić kremem ochronnym. 
5. Podczas pracy z masami PLASTIPOX   należy stosować przepisy BHP jak przy pracy z żywicami epoksydowymi. 

Chronić oczy przed kontaktem z masami. Należy stosować okulary ochronne. Wskazana jest również ochrona 
skóry przed kontaktem z nieutwardzonym tworzywem. 

 
 
PKWiU 24.30.22 - 53.20 

______________________________________________________________________ 
 
                 Życzymy Pa ństwu zadowolenia ze stosowania wyrobów Przedsi ębiorstwa AMEPOX. 
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