
  
  

 

PLASTIPOX  E                     EPOKSYDOWY  LAKIER  NAWIERZCHNIOWY 

 
 
*  EKSTREMALNIE NISKA LEPKO ŚĆ 
   *  DUŻA  ŁATWO ŚĆ W STOSOWANIU 
      *  SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWAMI AT MOSFERYCZNYMI 
         * DUŻA PRZEZROCZYSTOŚĆ KOMPOZYCJI  
 
 
 
 
OPIS OGÓLNY 
 
 PLASTIPOX-E  jest dwuskładnikową kompozycją  epoksydową o bardzo niskiej lepkości, co 
umożliwia łatwe penetrowanie impregnatu w porowate podłoża. Brak rozcieńczalników 
nieaktywnych powoduje, że uzyskana powłoka ( nawet o bardzo niewielkiej grubości ) jest spójna 
i zwarta, bez szczelin i mikropęknięć, oraz o dużej połyskliwości powierzchniowej. 
 PLASTIPOX-E  może być stosowany do uszczelniania powierzchni wykonanych z różnego 
typu mas cementopochodnych i impregnacji materiałów pochodzenia ceramicznego (np. betonu) 
o różnym stopniu porowatości powierzchniowej. PLASTIPOX-E skutecznie zabezpiecza podłoża 
przed oddziaływaniami atmosferycznymi, należy jednak mieć na uwadze fakt, że uzyskana 
jednorazowym malowaniem powłoka jest bardzo cienka i z tego powodu operacje malowania 
należy powtarzać, aż do uzyskania spójnej powierzchni zewnętrznej. 
 
ZASTOSOWANIE  
  
 Impregnacja powierzchni betonowych , klinkieru , cegły , wyrobów ceramicznych , fug. 
Wierzchnia warstwa niektórych powłok żwirkowych. 
 
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE  
 
Liczba składników  dwa 
Proporcja mieszania  A : B = 100 : 43.5 
Czas użycia do aplikacji zmieszanego tworzywa  ok. 60 min.         (w temp. 18° C) 
Dopuszczenie dla ruchu pieszego  po 24godz.         (w temp. 18° C) 
Dopuszczenie pełnego obciążenia przemysłowego  po 3 dniach        (w temp. 18° C) 
Ciężar właściwy (A+B przed utwardzeniem)  1.05 - 1.12 g/cm³ 
Lepkość (A+B w temp. 20° C; Brookfield HAT, SPDL#3 )  450 - 600 mPa s  
Twardość po utwardzeniu (A+B w temp. 20° C)  Min. 80° (wg. Shora D)  
Zakres temperatury pracy powłoki  - 40° C  ÷ 130 ° C  
Zużycie materiału  ok. 0,2 - 0,25  kg/m²  

 (w zależności od rodzaju podłoża) 
 



 
SKRÓCONA  INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 

1. Tworzywa PLASTIPOX E  nie można stosować na mokre i tłuste powierzchnie. Prace przy 
impregnacji wykonywać przy temperaturze podłoża 15°  - 24° C. 

2.  Dokładnie wymieszać składniki tworzywa PLASTIPOX E  oddzielnie w ich opakowaniach  
fabrycznych. 

3. Zmieszać oba składniki A i B tworzywa w czystym pojemniku. Mieszać do otrzymania     
jednorodnej masy za pomocą mieszadła. 

4.  Po wymieszaniu tworzywo jest gotowe do aplikacji i przydatne do użycia przez ok.90 min   
(w temp. 18° C). 

5. Tworzywo impregnacyjne PLASTIPOX E  należy aplikować typowymi metodami malarskimi 
(malowanie pędzlem, wałkiem, natryskowo). 

6.  Po pomalowaniu pozostawić powierzchnię do czasu utwardzenia się materiału. 
7.  Po wstępnym utwardzeniu się powłoki ( 2,5 - 3 godz.), należy powtórzyć operację 

malowania w celu otrzymania spójnej i gładkiej powierzchni. 
8. Wszystkie przedmioty pomocnicze można umyć denaturatem, następnie wodą z 

detergentem, a po wytarciu do sucha można je ponownie używać. 
 
 
UWAGI B.H.P. 
 

1. Tworzywo podłogowe PLASTIPOX E   nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla 
zdrowia  jednak, ze względu na zawartość rozcieńczalników  aktywnych, zaleca się 
wietrzenie pomieszczeń podczas pracy. 

 
                  PO UTWARDZENIU SIĘ TWORZYWO JEST BEZWONNE I NIE WYDZIELA 
                                            ŻADNYCH SUBSTANCJI LOTNYCH. 
 

2. W czasie pracy zalecane jest stosowanie okularów i rękawic ochronnych. W przypadku 
kontaktu nieutwardzonego tworzywa ze skórą, należy ją  bezzwłocznie umyć w dużej 
ilości wody z mydłem i natłuścić kremem ochronnym. 

3. Chronić dzieci przed kontaktem z nieutwardzonym tworzywem. 
 
 
 
 
         ŻYCZYMY ZADOWOLENIA ZE STOSOWANIA NASZYCH WYROBÓW 
 
 
 
Polecamy równie ż inne nasze produkty: specjalistyczne posadzki prze mysłowe, posadzki antystatyczne ESD, 
nieiskrz ące, powłoki o działaniu antybakteryjnym, posadzki n a najwy ższe nara żenia mechaniczne, chemiczne, 

podłogi samopoziomuj ące, masy dylatacyjne, reperacyjne, chemoodporne kit y i szpachlówki. 
 
                                          Zapraszamy do współpracy . 
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