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KTISEPOX 

Επαλειφόμενη εποξειδική βαφή δύο 
συστατικών που προσφέρει υψηλή 

προστασία από μηχανικές τριβές και χημική 

διάβρωση.   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αναλογία Ανάμειξης 

(A:B) 

100:17 

Χρόνος ζωής στο 
δοχείο μετά την 

ανάμειξη 

περίπου 50 λεπτά 
στους 20 βαθμούς 

Πυκνότητα 1,50 kg/lit 

Ελάχιστη 

Θερμοκρασία 
σκλήρυνσης 

10 oC 

Αντοχή σε 

πρόσφυση 

> 3,2 N/mm2  

Σκληρότητα 

(SHORE D) 

80 

Τελικές Αντοχές 7 ημέρες στους 20 oC 

Διαθέσιμες 
αποχρώσεις 

Γκρι (RAL 7040) 
Ανοικτό Γκρι (RAL 

7047) 
Turquoise (RAL 6034) 

Μπλε (RAL 5015) 
Λευκό-Μπεζ (RAL 

1013) 

Άλλες αποχρώσεις 
κατα παραγγελία 

Συσκευασία Σετ προκαθορισμένου 

βάρους (A+B) of 15kg  
και 6kg.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το KTISEPOX μπορεί να εφαρμοστεί σε 
επιφάνειες όπως βιομηχανικά δάπεδα από 

μπετό, τσιμεντοκνίες, μωσαϊκά δάπεδα, 

παλιές εποξειδικές επιφάνειες κλπ. Το υλικό 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ξύλο.   

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Απαιτείται σχολαστική προετοιμασία της 
επιφάνειας προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

μέγιστη πρόσφυση. Το υπόστρωμα πρέπει 

να τριφτεί με μηχανικά μέσα όπως π.χ με 
διαμαντοριβείο, μηχανή μωσαϊκού, 

σιδηροβολή, αμμοβολή κλπ. Η επιφάνεια θα 
πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και 

απαλλαγμένη από σαθρά υλικά πριν 
πραγματοποιηθεί το αστάρωμα.  Αν 

υπάρχουν λάδια ή άλλες χημικές ουσίες 

πρέπει να αφαιρεθούν με πρόσθετο τρίψιμο 
ή με την χρήση ειδικού καθαριστικού.  

’Οταν πρόκειται να γίνει εφαρμογή σε 

φρέσκο μπετό, εξασφαλίστε ότι το μπετό 

είναι τουλάχιστον 28 ημερών πριν 
πραγματοποιηθεί το αστάρωμα και η 

επάλειψη με KTISEPOX. 

ΑΣΤΑΡΩΜΑ 

Η επιφάνεια θα πρέπει να ασταρωθεί με 

KTISEPOX PR πριν γίνει η εφαρμογή με  
KTISEPOX. Αν παρατηρηθεί γρήγορη 

απορρόφηση του ασταριού προτείνεται να 

επαναληφθεί η διαδικασία στα συγκεκριμένα 
σημεία. Το εποξειδικό σύστημα KTISEPOX 

μπορεί να εφαρμοστεί μόλις στεγνώσει το 
αστάρι. Ο χρόνος στεγνώματος του 

ασταριού εξαρτάται από τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος καθώς και του υποστρώματος 
(3-12 ώρες).  

Γέμισμα Ρωγμών και αρμών  

Οι ρωγμές και οι τρύπες πρέπει να 
επισκευάζονται με εποξειδικό στόκο  

KTISODUR G και να αφεθεί να στεγνώσει για 
τουλάχιοστον 12 ώρες. Πριν την εφαρμογή 

με KTISEPOX, θα πρέπει η στοκαρισμένη 

επιφάνεια να τριφτεί και να καθαριστεί. Εάν 
χρειάζεστε γρήγορο στέγνωμα του στόκου 

χρησιμοποιείστε σιδηρόστοκο (χρόνος 
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στεγνώματος 15-20 λεπτά) αντί για 

εποξειδικό στόκο.  

Οι αρμοί του δαπέδου πρέπει να γεμιστούν 

με μαστίχη K-Seal και να αφεθεί να 

στεγνώσει για 12 ώρες. Οι αρμοί δεν πρέπει 
να γεμίζονται με εποξειδικό στόκο αφού το 

σκληρό υλικό δεν επιτρέπει την ελεύθερη 
κίνηση των αρμών.  

Προετοιμασία KTISEPOX 
Τα περιεχόμενα των δοχείων A και B πρέπει 

να αδειαστούν σε ένα τρίτο δοχείο. Είναι 
σημαντικό να αδειαστεί όλο το περιεχόμενο 

των δοχείων καθώς και τα τοιχώματα των 
δοχείων. Η ανάμειξη του υλικού  πρέπει να 

γίνεται με αναδευτήρα και πρέπει να 

διαρκέσει για τουλάχιστον 3-4 λεπτά στις 
300 στροφές/ λεπτό. Η «πρόχειρη» ανάμειξη 

αποτελεί πολλές φορές λόγο για να μη γίνει 
σωστή σκλήρυνση του υλικού, και να 

παραμένει μαλακό μετά την εφαρμογή του. 

 
Εφαρμόζοντας το KTISEPOX 

Η εφαρμογή της εποξειδικής βαφής γίνεται 
είτε με ρολό και πινέλο είτε με airless 

πιστόλι. Η προβλεπόμενη κατανάλωση είναι  
300 gr/m2 ανά στρώση για ρολό, και 500 

gr/m2 με airless. Η δεύτερη στρώση πρέπει 
να εφαρμοστεί 12-24 ώρες μετά τη πρώτη 

στρώση. Σε περίπτωση που μεσολαβήσουν 
παραπάνω από 24 ώρες, θα πρέπει το 

δάπεδο να τριφτεί με τριβείο πρώτα (ώστε 

να υπάρχει καλύτερη πρόσφυση) και να 
σκουπιστεί πριν ακολουθήσει η βαφή.  

Το υλικό πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 40 

λεπτά πριν αρχίσει να πήζει. Μπορεί να γίνει 

προσθήκη ΔΙΑΛΥΤΗ ΗΚ ώστε να είναι πιο 
εύκολη η εφαρμογή του υλικού. ΠΡΟΣΟΧΗ: 

η προσθήκη διαλυτού δεν πρέπει να 
ξεπεράσει το 5% (σε βάρος) αλλιώς υπάρχει 

κίνδυνος αλλοίωσης του χρώματος καθώς 

και μείωσης των αντοχών του δαπέδου. 

 

Προτεινόμενη Κατανάλωση  

Η προτεινόμενη κατανάλωση για την κάθε 
στρώση KTISEPOX είναι 0,3 kg/m². Η 

πραγματική κατανάλωση μπορεί να 

διαφοροποιηθεί ανάλογα με την ποιότητα 
του υποστρώματος. 

Επισκέφθείτε την ιστοσελίδα της KTISIS για 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα 

βιομηχανικά δάπεδα.  

http://www.ktisis.eu/  

KTISIS 
Davari and Christodoulou Street 
19002 Paiania 
Athens, GREECE 
Telephone:  +30 210 6646587 (Athens) 
www.ktisis.eu 
email: akis@ktisis.eu 
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