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ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ  

 

Περιγραφή Προϊόντος Πλεονεκτήµατα 
  
Το MARIPOX 2510 είναι ένα σκληρό αυτοεπιπεδούµενο 
εποξειδικό αστάρι/επιστρωτικό υλικό δύο συστατικών, χωρίς 
διαλύτες. Παρέχει αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις, την τριβή, 
καθώς και σε οξέα, βάσεις, κοινά χηµικά και απορρυπαντικά. 
Το MARIPOX 2510 πολυµερίζεται µε την χηµική αντίδραση των 
δύο συστατικών. 
 

• Άοσµο, χωρίς διαλύτες. 
• Εύκολη εφαρµογή. 
• Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε σχεδόν όλα τα δοµικά υλικά. 
• Πολύ ανθεκτικό σε χτυπήµατα. 
• Ανθεκτικό σε διαλ. οξέων, κοινά χηµικά και απορρυπαντικά. 
• Αυτοεπιπεδούµενο 
 

Χρήσεις Κατανάλωση 
 
Ως αστάρι, 0,250 kg/m2 σε µία στρώση. 
Ως διαφανής αυτοεπιπεδούµενη επίστρωση, 1-1,5 kg/m2 σε µία 
στρώση. 
Η κατανάλωση αυτή βασίζεται σε επίστρωση µε ρολό και σπάτουλα 
πάνω σε λεία επιφάνεια σε κανονικές συνθήκες εργαστηρίου. 
Παράγοντες όπως η απορροφητικότητα του υποστρώµατος, η 
θερµοκρασία, η σχετική υγρασία, ο τρόπος εφαρµογής και η 
επιθυµητή τελική εµφάνιση (φινίρισµα) µπορούν να αλλάξουν την 
προτεινόµενη κατανάλωση. 
 
Χρωµατισµοί 

 
Το MARIPOX 2510 χρησιµοποιείται ως αστάρι πριν την 
τοποθέτηση εποξειδικών και πολυουρεθανικών επιστρωτικών 
δαπέδου. Χρησιµοποιείται σε υποστρώµατα όπως: 

• Σκυρόδεµα 
• Μωσαικό 
• Ελικοπτερωµένο βιοµηχανικό δάπεδο 
• Μέταλλο, κλπ. 

 
Χρησιµοποιείται επίσης ευρέως ως ρητίνη για την παραγωγή 
ανθεκτικών ρητινοκονιάµατων έγχρωµου χαλαζία σε διακοσµητικά 
δάπεδα.  
  

Το MARIPOX 2510 διατίθεται διαφανές. 
Τεχνικά στοιχεία 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ 
Σύσταση Εποξειδική ρητίνη + Σκληρηντής  
Αναλογία ανάµειξης Α : B = 100 : 60 κατά βάρος  
Σκληρότητα (Κλίµακα Shore D) 40 + 5 ASTM D 2240 
Στερεό υπόλοιπο 100% ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ 
Πρόσφυση σε σκυρόδεµα  2,2 + 0,2 N/mm 2 (καταστροφή σκυροδέµατος) ASTM D 903 
Σηµείο ανάφλεξης >200oC CLOSED CUP TEST 
Θερµοκρασία εφαρµογής 100C έως 350C 
Χρόνος επεξεργασίας 40 λεπτά 
Χρόνος πατήµατος 12 ώρες 
Χρόνος τελικού πολυµερισµού 7 ηµέρες 

 
Συνθήκες: 20o C, 50% RH 

 
Χηµικές αντοχές 

 
Θειϊκό οξύ 10% + Θαλασσινό νερό + 
Υδροχλωρικό οξύ 10% + Ορυκτέλαια + 
Νιτρικό οξύ 5% + Βενζίνη (αµόλυβδη) + 
Οξεικό οξύ 5% + Αιθανόλη 10% (οινόπνευµα) + 
Αµµωνία 5% + Καύσιµα αεροσκεφών (JET A1) + 
Υδροξείδιο του νατρίου 10% + ∆ιχλωροµεθάνιο - 
Υδροξείδιο του ασβεστίου 10% + Ν-µεθυλική πυρολιδόνη (υγρο φρένων) - 

{+ σταθερό, - µη σταθερό, ± σταθερό για µικρό χρονικό διάστηµα.} 



Εφαρµογή 
Προετοιµασία υποστρώµατος 
Η προσεκτική προετοιµασία της επιφάνειας είναι σηµαντική για να έχουµε άριστο τελείωµα και µεγάλη ανθεκτικότητα.  
Η επιφάνεια πρέπει να έχει τριφτεί µε µηχανή µωσαϊκού ώστε να έχουν ανοίξει οι πόροι και ή πρόσφυση να είναι η µέγιστη 
δυνατή. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώµατα, ελεύθερη από κάθε ακαθαρσία η οποία µπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την συγκόλληση της µεµβράνης. Αφαιρέστε όλα τα χαλαρά υλικά. Το νέο σκυρόδεµα χρειάζεται να στεγνώσει 
για τουλάχιστον 28 ήµερες. Η περιεκτικότητα σε υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Οι παλιές επιστρώσεις, ακαθαρσίες, 
λίπη, φυτικοί οργανισµοί και σκόνες πρέπει να αφαιρεθούν µε την βοήθεια λειαντικού µηχανήµατος (τριβείου). Οι οποιεσδήποτε 
ανωµαλίες της επιφάνειας πρέπει να λειανθούν. Οτιδήποτε χαλαρά κοµµάτια ή σκόνες από την λείανση πρέπει να αφαιρεθούν. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη πλύνετε την επιφάνεια µε νερό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το τρίψιµο της επιφάνειας χρησιµοποιήστε µόνο µηχανή µωσαϊκού (Πέτρες Νο. 12) ή 
αδαµαντοφόρο λειαντικό. 
 
Επισκευή ρωγµών και αρµών διαστολής: 
Καθαρίστε τις ρωγµές και εγκοπές και τους αρµούς διαστολής και αρµούς ελέγχου από σκόνες, υπολείµµατα ή άλλες 
ακαθαρσίες. Ασταρώστε µε το διαφανές αστάρι MARIPUR® 7000. Aφήστε το να στεγνώσει για 4 ώρες. Μετά απλώστε µε την 
βοήθεια σπάτουλας τον πολυουρεθανικό στόκο MARICOAT® 2065, επικεντρωµένο πάνω από όλες τις ρωγµές και εγκοπές. 
Για τους αρµούς διαστολής και ελέγχου ασταρώστε τοπικά µε το διαφανές αστάρι MARISEAL® 710. Αφήστε το 4 ώρες για 
να στεγνώσει. Τοποθετήστε µέσα στον αρµό, ένα κατάλληλο σε µέγεθος κορδόνι πολυαιθυλενίου και γεµίστε τον αρµό µε το 
κατάλληλο σφραγιστικό/στεγανωτικό αρµών MARIFLEX® PU30. Αφήστε το για 12-24 ώρες µέχρι να σκληρύνει. 
 

Εφαρµογή ως αστάρι 
Αναµείξτε όλο το περιεχόµενο του δοχείου MARIPOX® 2510 B µέσα στο δοχείο µε το MARIPOX® 2510 Α και ανακατέψτε καλά 
για 5 λεπτά τουλάχιστον µέχρι να γίνει το µείγµα τελείως οµοιογενές. Αφήστε το δοχείο για 5 λεπτά ώστε να διαφύγει ο αέρας. 
Απλώστε το διαφανές αστάρι MARIPOX® 2510 Α+B µε την βοήθεια ρολού ή βούρτσας. Μετά διασκορπίστε µε οµογενή επίπαση 
0,5-1kg/m2 ξηρής χαλαζιακής άµµου πάνω στο υγρό αστάρι και αφήστε το 12 ώρες να σκληρύνει. 
Εάν πρόκειται να καλυφθεί µε αυτοεπιπεδούµενο επιστρωτικό υλικό πολυουρεθάνης ή αυτοεπιπεδούµενο εποξειδικό υλικό, 
διασκορπίστε µε οµογενή επίπαση 0,5 –1  κιλό/µ2 ξηρής χαλαζιακής άµµου πάνω στο υγρό αστάρι και αφήστε το να σκληρύνει. 
Μετά από 12 ώρες – αλλά όχι αργότερα από 24 ώρες – επιστρώστε την επόµενη στρώση MARICOAT®  2000 ,  MARIPOX ® 
2520 ή MARIPOX ® 2530. 
 
Εφαρµογή ως διαφανές επιστρωτικό υλικό 
Απλώστε το έτοιµο ανακατεµένο µείγµα MARIPOX® 2510 Α+B µε την βοήθεια οδοντωτής σπάτουλας. Μετά φορέστε παπούτσια 
µε καρφιά και περάσετε ολόκληρη την επιφάνεια µε οδοντωτό ρολό ενώ είναι υγρή, ώστε να διαφύγει ο εγκλωβισµένος αέρας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάνετε το ρολάρισµα µε χρήση οδοντωτού ρολού πολύ προσεκτικά και πολλές φορές διαφορετικά ο εγκλωβισµένος 
αέρας θα δηµιουργήσει κρατήρες και φυσαλίδες 
 

Εφαρµογή ως ρητινοκονίαµα 
Αδειάστε το προσεκτικά ανακατεµένο µίγµα MARIPOX® 2510 Α+B σε ένα µεγαλύτερο δοχείο και προσθέστε την τριπλή ποσότητα 
ξηρής έγχρωµης χαλαζιακής άµµου και ανακατέψτε µε δυνατό µηχανικό αναδευτήρα. 
Αδειάστε όλο το µίγµα MARIPOX® 2510 Α+Β + Χαλαζιακή άµµο στην επιφάνεια προς επίστρωση και απλώστε το µε την βοήθεια 
µιας µακριάς σπάτουλας ενωµένης σε οδηγούς και µυστριού. 
ΣΥΣΤΑΣΗ: Για πιο καλύτερα αποτελέσµατα, επιπεδώστε το απλωµένο µίγµα µε ειδικό λειαντικό µηχάνηµα  
(Ελικόπτερο). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπως όλα τα εποξειδικά υλικα, δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 
10οC. 
 

Συσκευασία και αποθήκευση 
Το MARIPOX® 2510 Α+Β παραδίδεται σε δοχεία των 8 + 4,8kg και 4 + 2,4kg. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς 
και δροσερούς χώρους το ανώτερο για 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και 
το ηλιακό φως. Θερµοκρασία αποθήκευσης: 50-350C. Το προϊόν πρέπει να παραµείνει στα αυθεντικά, µη-ανοιγµένα δοχεία, 
φέροντας το όνοµα του παραγωγού, την περιγραφή του προϊόντος, τον αριθµό παραγωγής και την ετικέτα προφύλαξης. 
 

Μέτρα ασφαλείας 
∆είτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Συνιστάται να υπάρχει επαρκής εξαερισµός, διαφορετικά να 
φοράτε αναπνευστικό εξοπλισµό. Χρησιµοποιείτε γυαλιά και γάντια για την προστασία των µατιών και των χεριών αντίστοιχα. Σε 
περίπτωση που το υλικό έρθει σε επαφή µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και συµβουλευθείτε ένα γιατρό. Τα χέρια και τα 
εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται πριν γίνει ο πολυµερισµός µε το διαλυτικό MARISOLV 9000. Παρακαλούµε µελετήσετε το 
φύλλο ∆εδοµένων Ασφάλειας.  

 
 

Οι τεχνικές µας οδηγίες – προφορικές ή γραπτές ή µέσω δοκιµών – παρέχονται µε καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, και το ίδιο ισχύει όπου αναφέρονται δικαιώµατα ιδιοκτησίας/ πνευµατικά 
δικαιώµατα. ∆εν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να δοκιµάσετε τα προϊόντα που παρέχονται από µέρους µας ως προς την καταλληλότητα τους για τις διαδικασίες και χρήσεις που 
στοχεύονται. Η εφαρµογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων είναι πέραν του ελέγχου µας και συνεπώς, αποκλειστικά δικής σας ευθύνης. Σε περίπτωση, παρόλα αυτά, που διαπιστωθεί 
υπευθυνότητα για οποιαδήποτε βλάβη η οποία έλαβε χώρα λόγω ελαττωµατικού υλικού, θα είναι περιορισµένη στην αξία των εµπορευµάτων που χρησιµοποιήσατε στο σηµείο της βλάβης. Εµείς 
φυσικά, θα σας παρέχουµε πάντα προϊόντα σταθερής ποιότητας µέσα στο πλαίσιο των Γενικών µας Όρων Πώλησης και Παράδοσης.  

 


