
 
 

PLASTIPOX 5P, 5PD, 5PD-H, 5PD-L 

 
 
 *   EPOKSYDOWE MATERIAŁY PODKŁADOWE GRUPY 5P   
     *  GŁĘBOKO PENETRUJĄCE W PODŁOŻA BETONOWE 
         *  ZWIĘKSZAJĄCE WYTRZYMAŁO ŚĆ MECHANICZN Ą   
             *  ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ CHEMICZN Ą  
                 *  WYDŁUŻAJĄCE CZAS EKSPLOATACJI POSADZEK 
      _____________________________________________________________________________________________ 
 
OPIS OGÓLNY:  
 
 Tworzywa o handlowej nazwie PLASTIPOX  z serii "5P" stanowią grupę wyrobów których zadaniem jest 
odpowiednie przygotowanie i wzmocnienie powierzchni betonowych, poprzez nasycenie ich i wzmocnienie 
powierzchniowe a także zamknięcie porów betonu dla wilgoci. Tworzywa te należy zawsze stosować w przypadku 
jakichkolwiek prac podłogowych. Są one wykonane na bazie dwuskładnikowych kompozycji żywic epoksydowych i 
ich modyfikatorów o odpowiedniej lepkości umożliwiającej łatwe wnikanie tworzywa wgłąb warstwy betonowej. 
 
 
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:  
 
 Tworzywa przygotowawcze PLASTIPOX  serii 5P mają za zadanie związanie i ustabilizowanie 
przypowierzchniowych warstw podłożowych przed położeniem posadzek właściwych, tak aby ich adhezja do 
podłoży była największa. W zależności od potrzeb oferowane są następujące rodzaje standartowych tworzyw 
przygotowawczych, zwanych potocznie "farbami podkładowymi": 
 
- PLASTIPOX 5P          - dwuskładnikowa, epoksydowa masa podłożowa - uelastyczniona. 
- PLASTIPOX 5PD       - dwuskładnikowa, epoksydowa masa podłożowa - głęboko penetrująca. 
- PLASTIPOX 5PD -H   - dwuskładnikowa, epoksydowa masa podłożowa - czysta (aplikacje "szpitalne"). 
- PLASTIPOX 5PD-L    - dwuskładnikowa, epoksydowa masa podłożowa - o dużej lejności. 
 
   Dane użytkowe tworzyw podłożowych przedstawiono w Tabeli 1. 
 
Tabela 1. 
Rodzaj tworzywa       Posta ć składników      Proporcje    

     mieszania 
   Przykładowe stosowanie 

       “A”           “B”  
PLASTIPOX 5P B. gęsta ciecz B. lepka ciecz           1:1 Podłoża odkształcalne (metalowe), 

przy dużych zmianach temp. 
PLASTIPOX 5PD,      
                   5PD-H 

Gęsta ciecz Lepka ciecz         10:0.9 
        10:1.1 

Podłoża betonowe – standartowe 
 

PLASTIPOX 5PD-L Lejna ciecz Lepka ciecz         10:0.8 Podłoża betonowe złej jakości – 
impregnacja wstępna. 

  
 
 
 
 
 Parametry techniczne tworzyw przygotowawczych przedstawiono w Tabeli 2. 
 



           Tabela 2. 
 
PARAMETRY 
 

    
   PLASTIPOX 5P 

   
 PLASTIPOX 5PD 
                        5PD-H 

 
PLASTIPOX 5PD-L 

Ciężar właściwy 
(przed utwardzeniem) 

      1.5 – 1.7   g/cm³       1.4 – 1.6 g/cm³        1.3 – 1.5 g/cm³ 

Lepkość (A+B) 
 

      2.2 – 2.8   Pa s       1.5 – 1.7 Pa s        0.3 – 0.4 Pa s 

Rozpływność (A+B) 
 

        min. 20   cm         min. 20   cm         min. 20   cm 

Przyczepność 
do betonu 

        min. 1.2   MPa         min. 1.2   MPa         min. 1.2   MPa 

Chłonność wody 
 

            < 1.0   %             < 1.0   %             < 1.0   % 

 
 Tworzywa przygotowawcze są niezwykle odpowiedzialną grupą materiałów dla prawidłowego wykonania 
dowolnego rodzaju podłogi, toteż przygotowaniu powierzchni pod kolejne operacje należy poświęcić wiele uwagi 
oraz dokładności. Wszystkie tworzywa grupy PLASTIPOX 5P  są substancjami bardzo reaktywnymi i wymagają 
stosowania dokładnych proporcji mieszania z sobą składników “A” i “B”. Nie zaleca się mieszania jednorazowo 
większych porcji niż 10 kg – przy czym porcję taką należy szybko rozprowadzić po podłożu, tak aby ułatwić 
swobodną i równomierną penetrację tworzywa wgłąb całej powierzchni betonowej. Zaleca się również 
przechowywanie materiału bezpośrednio przed użyciem w ogrzewanych pomieszczeniach (nie ogrzewa ć go 
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 
(samoistne) ogrzewanie do poziomu 18° C . 
 
UWAGA:   NIE  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA  MATERIAŁÓW  PLASTIPOX  typów 5P PRZY TEMPERATURZE PONIŻEJ 15° C  ZE 
WZGLĘDU NA ZBYT  DUŻĄ LEPKOŚĆ 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 APLIKOWAÆ MATERIAŁU NA PODŁO ŻA BETONOWE O ZAWARTO ŚCI WILGOCI POWYŻEJ 4.5% ORAZ PRZY 
WILGOTNOŚCI OTOCZENIA POWYŻEJ 75%. 
                 
MATERIAŁY PLASTIPOX APLIKOWA Ć NALEŻY NA "ZWYKŁE" BETONY ( NIE UTWARDZANE POWIERZCHNIOW O 

). UŻYCIE ODPOWIEDNICH RODZAJÓW TWORZYW, POZWALA NA ELIM INACJĘ  PÓŻNIEJSZEGO ZJAWISKA 
PYLENIA SIĘ POWIERZCHNI BETONU. 

 
 Materiały przygotowawcze aplikować należy zgodnie z Instrukcj ą Stosowania  dostępną na każde wezwanie 
w PPME AMEPOX. Jakiekolwiek samowolne odstępstwo od wskazówek zawartych w w/w instrukcji odbywa się 
zawsze na ryzyko i odpowiedzialność stosującego tworzywo. 
 
UWAGI  BHP:  
 
1. Kompozycje podłogowe - przygotowawcze grupy PLASTIPOX 5P  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. Kompozycja PLASTIPOX 5PD -H jest specjalnie czysta i bezzapachowa. Może być stosowana bezpiecznie w 
pomieszczeniach zamkniętych. 

3. PO  UTWARDZENIU  POWŁOKI  Z  MATERIAŁU PLASTIPOX  SĄ BEZWONNE I BEZPIECZNE. 
4. Podczas pracy zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. 
5. W przypadku kontaktu skóry z tworzywem PLASTIPOX  , należy bezzwłocznie umyć ją wodą z mydłem i natłuścić 

kremem ochronnym. 
6. 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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______________________________________________________________________ 
 
                 Życzymy Pa ństwu zadowolenia ze stosowania wyrobów Przedsi ębiorstwa AMEPOX. 
(pl-5P,PD,... ) 


