
 

PLASTIPOX 5FI, 5FI-m, 5FI-Pz, 5FI-Pi 

 
 *   PODŁOGI BEZSPOINOWE Z MATERIAŁÓW GRUPY 5F   
     *  ŁATWE W U ŻYCIU, SZYBKA I TANIA TECHNOLOGIA 
         *  DOSKONAŁE PARAMETRY MECHANICZNE  
             *  ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
                 *  ODPORNE NA ŚRODOWISKA CHEMICZNIE AGRESYWNE 
                    *  PEŁNA GAMA KOLORYSTYCZNA 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
OPIS OGÓLNY:  
 
 
 Bezspoinowe tworzywa podłogowe o handlowej nazwie PLASTIPOX  i z grupy wyrobów "5FI" są 
dwuskładnikowymi kompozycjami żywic epoksydowych, modyfikatorów oraz mieszanin sproszkowanych i 
odpowiednio dobranych materiałów pochodzenia ceramicznego  o różnej granulacji ziaren. Stosowanie 
mieszaniny celowo dobranych i wyselekcjonowanych granulacji zapewnia uzyskanie najwyższej odporności na 
narażenia mechaniczne, chemiczne i klimatyczne, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najlepszej 
rozpływności i samo odpowietrzania się mas PLASTIPOX  w stanie płynnym. 
 
   Przykładowy zakres zastosowań obejmuje między innymi aplikacje: 
 

- podłogi przemysłowe i chemoodporne w halach produkcyjnych i magazynach,  
- podłogi w obiektach garażowych (garaże wielopoziomowe), pomieszczeniach remontowych i 

servisowych,  
-     podłogi w hangarach lotniczych i magazynach cargo,  
-     podłogi produkcyjno - magazynowe przy produkcji spożywczej, farmaceutycznej itp., 

          -     podłogi w szpitalach i przychodniach zdrowia, 
          -     kryte trakty spacerowe, przejścia podziemne, hale targowe, itp.   
 
 Przedstawione zastosowania obejmują tylko typowe przykłady użycia materiałów PLASTIPOX  z "rodziny" 
tworzyw "5F". Tworzywa te raz spolimeryzowane (utwardzone) praktycznie nie zmieniają swoich właściwości 
fizycznych z upływem czasu i w szerokim zakresie temperatur (-40°C do 110°C). Jest to jedna z najważniejszych 
cech tego typu materiałów, co pozwala na ich bezpieczną eksploatację wewnątrz budynków nawet przy dużych 
lokalnych nagrzaniach (np. słońcem poprzez świetliki dachowe), w chłodniach oraz innych ekstremalnie trudnych 
warunkach przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet materiału. Należy podkreślić, że praktycznie tylko 
wyroby na bazie żywic epoksydowych są na tyle uniwersalne że zachowują wszystkie swoje cechy mechaniczne i 
chemoodpornościowe w bardzo długim czasie eksploatacji. 
 
 Jak wykazują nasze doświadczenia oraz doświadczenia firm z wielu krajów, powłoki wykonane z materiałów 
analogicznych jak PLASTIPOX , są trwałe przez wiele lat, a większość pęknięć lub zniszczeń powstaje na skutek 
wad podłoży cementowych lub niedokładności wykonawczych, niż z powodu "zużycia się" samego tworzywa. 
Ponadto zastosowanie napełniaczy z supertwardych ceramik  jest powodem niezwykle dużej odporności 
tworzyw PLASTIPOX  na ścieranie, co w efekcie wywołuje znacznie mniejsze ubytki powierzchni niż w przypadku 
samych podłoży betonowych. 
 
 
 



PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:  
 
 Parametry techniczne materiału obejmują jego cechy tak w stanie płynnym jak i po utwardzeniu. Dla celów 
pomiarowych i porównawczych stosuje się próbki o standartowej wadze 100 gramów. Standaryzacja ta jest 
niezbędna, gdyż reaktywność kompozycji z żywic epoksydowych zależy od wielu czynników, między innymi od 
wagi zmieszanych składników jak i ich temperatury. Dla przykładu pokazano wpływ masy kompozycji i jej 
temperatury na tzw. czas używalności materiału po zmieszaniu składników "A" i "B". 
 

 
        STAŁA  MASA 

 
              TEMPERATURA 

 
           CZAS UŻYWALNOŚCI 

 
     masa = 100 g 

 
                    T = 14° C 

 
                      8    godz. 

 
                    T = 18° C 

 
                      5    godz. 

 
                    T = 22° C 

 
                      4    godz. 

 
STAŁA TEMPERATURA 

 
                  MASA 

 
           CZAS UŻYWALNOŚCI 

 
     temperatura = 18° C 

 
                   m = 0.1 kg 

 
                   ok. 5    godz. 

 
                   m = 5.0 kg 

 
                   ok. 40  min. 

 
                   m = 10.0 kg 

 
                   ok. 20  min. 

 
 Z przytoczonych przykładów widać, że optymalną temperaturą przy pracy z masami PLASTIPOX 5FI  jest  
18° C przy jednorazowej "porcji" rzędu 5 kg. Dlatego też zaleca się przechowywanie materiału bezpośrednio 
przed użyciem w ogrzewanych pomieszczeniach ( nie ogrzewa ć materiału powy żej 22° C ). Przy składowaniu 
przez długi okres czasu (tygodnie) wskazane jest stosowanie obniżonych temperatur, jednakże przed 
planowanym użyciem należy doprowadzić temperaturę materiału przez powolne ogrzewanie do poziomu 18°C. 
 
UWAGA:   NIE  DOPUSZCZA SIĘ APLIKOWANIA MATERIAŁU  PLASTIPOX   PRZY TEMPERATURZE PONIŻEJ 15°C  ZE  WZGLĘDU  
                    NA ZBYT DUŻĄ LEPKOŚĆ JAKI I ZBYT POWOLNY PROCES UTWARDZANIA SIĘ. RÓWNIEŻ NIE ZALECA SIĘ STOSOWA- 
                    NIA  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 4.5%  
                    ORAZ PRZY WILGOTNOŚCI OTOCZENIA POWYŻEJ 75%. 
          
W Tabeli 1 przedstawiono parametry technologiczne podstawowych wersji materiałów z grupy PLASTIPOX  5F , 
tzn. 5FI, 5FI-m, 5FI-P, 5FI-Pz oraz 5FI-Pi. Pomiary wykonano w Laboratorium Przedsiębiorstwa AMEPOX. 
 
TABELA 1. 
         
        MATERIAŁ  
 

  POMIAR  

 
     5FI  "A" 
   5FI-m "A" 

     5FI-Pz "A" 

     5FI-Pi "A" 

5FI, 5FI-m            
 "B" 

5FI-Pz, -Pi,  "B" 

 
   5FI "A+B" 

 
   5FI-m "A+B" 

5FI-Pz "A+B" 

5FI-Pi "A+B"  

 
  LEPKO ŚĆ 
      (Pa s) 

 
    5.5 - 6.6 
    5.2 - 5.9  

 
     5.0 - 7.5 

     7.5 - 9.0 

 
    0.19 - 0.21 

    1.2   -   9.0 

    0.15 -   0.3 

 
      2.2 - 2.8 

 
       1.4 - 1.5 

 
     6.0 - 8.5 

     1.8 - 2.3 

 
 CIĘŻAR WŁ.  
     (g/ccm) 

 
  1.65 - 1.70 
  1.58 - 1.60 

 
   1.8   - 1.95 

1.8   - 1.9 

 
1.0 - 1.02 

1.15 - 1.20  

1.01  - 1.05 

 
  1.58 - 1.62 

 
   1.50 - 1.55 

 
    1.7 +/-0.2 

    1.7 +/-0.2 

 
 ZAWARTO ŚĆ 
CZ. LOTNYCH  

 
      ok. 2% 

 
     ok. 2% 

 
        BRAK 

 
     ok. 2% 

 
      ok. 2% 

 
      ok. 2% 

 
ROZPŁYWNO ŚĆ 
    (temp. 23 C) 

 
            -    

 
             - 

 
             - 

 
  min. 20 cm. 

 
  min. 20 cm. 

 
 min. 20 cm.    

 
 
 



 W kolejnej Tabeli 2 zestawiono główne parametry techniczne podstawowych wersji materiałów j.w. po 
utwardzeniu. Warunki utwardzania:    24 godz. w temp. 25° C  (+ 72 godz. dotwardzanie w 30° C). 
 
Badania 1,2,3,4 wykonano w Katedrze Mechaniki Materiałów Wydziału Budownictwa Politechniki Łódzkiej. 
 
   TABELA 2. 

 
      PARAMETRY          

 
PLASTIPOX 5FI, 5FI-Pz, 5FI-Pi  

 
    PLASTIPOX 5FI-m  

 
1. Wytrzymałość mechaniczna           
      na rozciąganie   (temp. 25° C) 

 
                    min. 120  kG /cm² 
                    min. 11.8   MPa 

 
           min.  120  kG/cm² 
           min.  11.8  MPa  

 
2. Wytrzymałość mechaniczna na 
    ściskanie   (temp. 25° C) 

 
                    min. 900  kG /cm² 
                    min. 88.8   MPa 

 
            min.  780  kG/cm² 
            min.  76.9  MPa  

 
3. Wytrzymałość mechaniczna na  
    zginanie         

 
                    min. 350  kG /cm² 
                    min. 34.3   MPa 

 
             min.  350  kG/cm² 
             min.  34.3  MPa  

 
4. Odporność na ścieranie: 
    a) metoda utraty wysokości 
    b) metoda utraty masy 

 
        
                     max.  1.1 mm 
                     max.  1.0 mm 

 
 
             max.  1.2  mm 
             max.  1.1  mm  

 
5. Współczynnik termicznej 
    rozszerzalności liniowej 

 
                     ok.  18 x 10 -6  K-1   

 
             ok.  16 x 10 -6  K-1  

 
6. Twardość  (wg. Shora D) 
    (pomiar wykonywać w temp.18° C) 

 
                       min.   80° ± 1.5° 

        (dla PLASTIPOX 5FI-Pi min. 72°±1° ) 

 
             min.  84° ± 1.5°  

 
7. Adhezja do podłoży cementowych 
    (próba oddzierania, temp. 25° C) 
  

 
                    min.  35 kG/cm² 
           ( 100% uszkodze ń podło ży ) 

 
             min.  32 kG/cm² 
     ( 95 % uszkodze ń podło ży ) 

 
  Wykaz Norm związanych z badaniami wg. TABELI 2 : 
 
PN - 75/ C - 89103/ 10        Terminologia tworzyw sztucznych. Własności mechaniczne. 
PN - 87/ C - 89064              Tworzywa sztuczne. Wytyczne wykonywania kształtek do badań metodą obróbki 
                                           mechanicznej. 
PN - 84/ B - 04111               Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN - 63/ B - 04011               Badania materiałów kamiennych. Wytrzymałość na ściskanie. 
PN - 71/ H - 04320               Próba ściskania metali. 
PN - 71/ H - 04310               Próba statyczna rozciągania metali.   
ISO 868                              Tworzywa sztuczne. Oznaczanie twardości za pomocą twardościomierza Shore’a. 
Procedura pomiarowa          Badanie przyczepności materiałów podłogowch do betonu. 
f-my Shell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



UWAGI  BHP :  
 
1. Kompozycje podłogowe - samopoziomujące grupy PLASTIPOX 5FI  nie zawierają żadnych substancji 

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

 
2. PO  UTWARDZENIU  POWŁOKI  Z  MATERIAŁU PLASTIPOX  SĄ BEZWONNE I BEZPIECZNE. 
 
3. Podczas pracy zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. 
 
4. W przypadku kontaktu skóry z 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 tworzywem. 
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          WYRÓB  NAGRODZONY  W  PIERWSZEJ  EDYCJI  KONKURSU  
                        "ŁÓDŹ PROPONUJE"  W  1994  ROKU. 
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                 Życzymy Pa ństwu zadowolenia ze stosowania wyrobów Przedsi ębiorstwa AMEPOX.  
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