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MARIPOX 2600
ΔΠΟΞΔΙΓΙΚΟ ΑΤΣΟΔΠΙΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΡΗΣΙΝΟΚΟΝΙΑΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΓΑΠΔΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΦΡΑΓΙΗ
Πεξηγξαθή Πξνϊόληνο

Πιενλεθηήκαηα

Σν MARIPOX
2600 είλαη έλα έγρξσκν, ζθιεξό
απηνεπηπεδνύκελν επνμεηδηθό πιηθό δηάζηξσζεο δύν
ζπζηαηηθώλ, ρσξίο δηαιύηεο. Παξέρεη αληνρή ζηηο κεραληθέο
θαηαπνλήζεηο, ηελ ηξηβή, θαζώο θαη ζε νμέα, βάζεηο, θνηλά
ρεκηθά θαη απνξξππαληηθά.
Σν MARIPOX 2600 πνιπκεξίδεηαη κε ηελ ρεκηθή αληίδξαζε
ησλ δύν ζπζηαηηθώλ.

Παξέρεη πνιύ κεγάιε αληνρή ζε ρηππήκαηα.
Παξέρεη κεγάιε αληνρή ζηελ ηξηβή θαη ζε θαηαπνλήζεηο.
Αλζεθηηθό ζε δηαι. νμέσλ, θνηλά ρεκηθά θαη απνξξππαληηθά.
Παξέρεη πνιύ κεγάιε αληνρή ελάληηα ζε βαθηεξίδηα θαη κηθξόβηα.
Γηαθνζκεηηθό.
Απηνεπηπεδνύκελν
Αδηαπέξαζην από πγξά
Γπαιηζηεξή επηθάλεηα
Γέρεηαη πςειή πιήξσζε

Υξήζεηο

Καηαλάιωζε

Σν MARIPOX 2600 ρξεζηκνπνηείηαη σο επνμεηδηθώλ
επηζηξσηηθό δαπέδσλ ζε δάπεδα βαξηώλ θαηαπνλήζεσλ
όπσο:

Ωο απηνεπηπεδνύκελε επίζηξσζε:
Γηα 1mm πάρνο δηάζηξσζεο 0,8 kg/m2 ξεηίλε αλακεκεηγκέλε κε 0,8 kg/m2
μεξήο ραιαδηαθήο άκκνπ (Μ32 θνθθνκεηξία 0,1-0,3mm). Διάρηζην πάρνο
εθαξκνγήο 2-3mm.
Ωο βαθή:
2
0,4-0,8 kg/m ζε δύν ζηξώζεηο.

Βηνκεραλίεο βαξηώλ θαηαπνλήζεσλ
Απνζήθεο
Σππνγξαθεία
θαγεία
Super Market
Απνζηαθηήξηα
ηαζκνύο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, θιπ

Υξωκαηηζκνί
Σν MARIPOX 2600 δηαηίζεηαη ζε γθξη, αλνηθηό γθξη, κπεδ, θεξακηδί,
πξάζηλν θαη αλνηθηό πξάζηλν.

Πηζηνπνηήζεηο
Σν MARIPOX 2600 είλαη πηζηνπνηεκέλν από ην ρεκείν ηνπ
θξάηνπο όηη κεηά από ηελ πιήξε σξίκαλζή ηνπ , πιεξνί
ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζκ.
1935/2004 θαη ηνπ (ΔΚ) αξηζκ. 1895/2005 θαζώο θαη ηνπ
άξζξνπ 25 ηνπ θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ.
Σερληθά ζηνηρεία
ΙΓΙΟΣΗΣΑ
ύζηαζε
Αλαινγία αλάκεημεο
θιεξόηεηα (Κιίκαθα Shore D)
ηεξεό ππόινηπν
Πξόζθπζε ζε αζηαξσκέλν ζθπξόδεκα
Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο
Υξόλνο επεμεξγαζίαο

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ
Δπνμεηδηθή ξεηίλε + θιεξεληήο
Α : B = 5 : 1 θαηά βάξνο
80
98 + 1 %
2
2,2 + 0,2 N/mm (θαηαζηξνθή ζθπξνδέκαηνο)
0
0
10 C έσο 35 C
40 ιεπηά

Υξόλνο παηήκαηνο
Υξόλνο ηειηθνύ πνιπκεξηζκνύ

12 ώξεο
7 εκέξεο

ΜΔΘΟΓΟ ΓΟΚΙΜΗ

ASTM D 2240
ΤΠΟΛΟΓΙΜΔΝΟ
ASTM D 903
πλζήθεο: 20o C, 50% RH

ΥΗΜΙΚΔ ΑΝΣΟΥΔ
Θεητθό νμύ 10%
Τδξνρισξηθό νμύ 10%
Νηηξηθό νμύ 5%
Ομεηθό νμύ 5%
Ακκσλία 5%
Τδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ 10%
Τδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ 10%

+
Θαιαζζηλό λεξό
+
Οξπθηέιαηα
+
Βελδίλε (ακόιπβδε)
+
Αηζαλόιε 10% (νηλόπλεπκα)
+
Καύζηκα αεξνζθαθώλ (JET A1)
+
Γηρισξνκεζάλην
+
Ν-κεζπιηθή ππξνιηδόλε (πγξό θξέλσλ)
{+ ζηαθερό, - μη ζηαθερό, ζηαθερό για μικρό χρονικό διάζηημα.}

+
+
+
+
+
-

Αζηάξωκα
Απιώζηε ην δηαθαλέο αζηάξη MARIPOX® 2510 Α+B κε ηελ βνήζεηα ξνινύ ή βνύξηζαο. Μεηά δηαζθνξπίζηε κε νκνγελή επίπαζε ~0,5kg/m2
μεξήο ραιαδηαθήο άκκνπ πάλσ ζην πγξό αζηάξη θαη αθήζηε ην 12 ώξεο λα ζθιεξύλεη.
®
Μεηά από 12-18 ώξεο – αιιά όρη αξγόηεξα από 24 ώξεο – επηζηξώζηε ηελ ζηξώζε ηνπ MARIPOX 2600.
Δθαξκνγή ωο απηνεπηπεδνύκελν επηζηξωηηθό πιηθό
®
Μεηά από 12 ώξεο – αιιά όρη αξγόηεξα από 24 ώξεο –αδεηάζηε ην πεξηερόκελν ηνπ δνρείνπ MARIPOX 2600 B κέζα ζην δνρείν ηνπ
MARIPOX® 2600 Α θαη αλαθαηέςηε πνιύ θαιά γηα ηνπιάρηζηνλ 3-5 ιεπηά κέρξη ην κείγκα λα γίλεη ηειείσο νκνηνγελέο. Αθήζηε ην 3-5 ιεπηά
γηα λα θύγεη ν αέξαο. Η αλάκεημε ησλ ζπζηαηηθώλ πξέπεη λα γίλεη πνιύ πξνζεθηηθά ηδηαίηεξα ζηα ηνηρώκαηα θαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ.
®
Μεηά, αδεηάζηε ην κίγκα MARIPOX 2600 Α+Β ζε έλα κεγαιύηεξν δνρείν θαη πξνζζέζηε ηελ ίδηα πνζόηεηα μεξήο ραιαδηαθήο άκκνπ θαη
αλαθαηέςηε κε κεραληθό αλαδεπηήξα.
®
(Π.ρ. ζε 12,5+2,5=15 θηιά MARIPOX 2600 Α+Β πξνζζέζηε 15 θηιά ραιαδηαθήο άκκνπ)
®
Αδεηάζηε όιν ην κίγκα MARIPOX 2600 Α+Β + Υαιαδηαθή άκκν ζηελ επηθάλεηα πξνο επίζηξσζε θαη απιώζηε ην κε νδνλησηή ζπάηνπια 34 ρηιηνζηώλ.
Φνξέζηε παπνύηζηα κε θαξθηά θαη πεξάζεηε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα κε νδνλησηό ξνιό ελώ είλαη πγξή, ώζηε λα δηαθύγεη ν εγθισβηζκέλνο
αέξαο.
ΠΡΟΟΥΗ! Ρνιάξεηε κε ην νδνλησηό ξνιό πνιύ πξνζεθηηθά θαη πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθά ν εγθισβηζκέλνο αέξαο ζα δεκηνπξγήζεη
θξαηήξεο θαη θπζαιίδεο
Δθαξκνγή ωο βαθή
®
Απιώζηε δύν ζηξώζείο ηνπ πξνζεθηηθά αλαθαηεκέλνπ κίγκαηνο MARIPOX 2600 Α+Β κε ξνιό. Αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ
ππνζηξώκαηνο ε ρξήζε αζηαξηνύ δελ εηλαη απαξαίηεηε.
ΠΡΟΟΥΗ: Όπωο όια ηα επνμεηδηθά πιηθα, δελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο θάηω ηωλ 10νC.

πζθεπαζία θαη απνζήθεπζε
®

Σν MARIPOX 2600 Α+Β παξαδίδεηαη ζε δνρεία ησλ 12,5 + 2,5 kg. Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ην αλώηεξν γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη ην ειηαθό θσο.
Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 50-350C. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ην όλνκα ηνπ
παξαγσγνύ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο, ηνλ αξηζκό παξαγσγήο θαη ηελ εηηθέηα πξνθύιαμεο.
Μέηξα αζθαιείαο
Γείηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Παξαθαινύκε κειεηήζεηε ην θύιιν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο.

Οη ηερληθέο καο νδεγίεο – πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ή κέζσ δνθηκώλ – παξέρνληαη κε θαιή πίζηε αιιά ρσξίο εγγύεζε, θαη ην ίδην ηζρύεη όπνπ αλαθέξνληαη δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο/
πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Γελ ζαο απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε λα δνθηκάζεηε ηα πξντόληα πνπ παξέρνληαη από κέξνπο καο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη
ρξήζεηο πνπ ζηνρεύνληαη. Η εθαξκνγή, ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ είλαη πέξαλ ηνπ ειέγρνπ καο θαη ζπλεπώο, απνθιεηζηηθά δηθήο ζαο επζύλεο. ε πεξίπησζε, παξόια απηά,
πνπ δηαπηζησζεί ππεπζπλόηεηα γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία έιαβε ρώξα ιόγσ ειαηησκαηηθνύ πιηθνύ, ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην
ζεκείν ηεο βιάβεο. Δκείο θπζηθά, ζα ζαο παξέρνπκε πάληα πξντόληα ζηαζεξήο πνηόηεηαο κέζα ζην πιαίζην ησλ Γεληθώλ καο Όξσλ Πώιεζεο θαη Παξάδνζεο.

