
САМОРАЗЛИВЕН    ПОД 

 

EPOXYFLOR 

 

 

 

ОПИСАНИЕ:   

Готова за употреба епоксидна подова замазка с висока износоустойчивост и 

устойчивост на агресивни среди. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Предназначена е за подови покрития на обекти в хранително-вкусовата промишленост, 

химическата промишленост, болници, учебни заведения и др. 

 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ 

Електрическа бормашина с бъркалка 

Назъбена маламашка 

Иглен валяк 

 

НАЧИН  НА  РАБОТА: 

1. Подготовка на основата. 
Основата трябва да бъде стабилна, суха, без прах, мазни петна, неравности, ронливи 

участъци и др. преди нанасяне на саморазливния под основата се грундира с   

„ЕПОКСИГРУНД” 

 

2. Подготовка на саморазливния под. 

Към кофата със смолата се прибавя необходимото количество втвърдител. Разбърква се 

с бъркалката. Сместа е готова за употреба. 

 

3. Полагане на соморазливния под. 

Изсипете готовата смес на пода и я разстелете с назъбената маламашка равномерно. 

 

4. Допълнителни указания. 

Полагайте шпакловката при температура на околната среда от +5 ºС до +25 ºС.  Не се 

допуска добавянето на други строителни материали или смесването с други 

конкурентни продукти. Жизнеспособността на композицията след прибавяне на 

втвърдителя е 45 минути. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Горните указания не заменят професионалната подготовка на изпълнителя! 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Външен вид                                                                                          течен 

Цвят                                                                                                      по каталог RAL 

Време за втвърдяване                                                                          14 часа 

Якост на натиск след 7 дни                                                                 78  N/mm² 

Якост на опън при огъване                                                                 40,1  N/mm² 

Якост на сцепление към бетон след 7 дни                                         0,9 N/mm² 

Разливност                                                                                             195 мм 

Изтриваемост по Грасели                                                                     0,05 g/см² 



  

РАЗХОДНА  НОРМА 

1,0 кг – 2,5 кг / m² в зависимост от дебелината на слоя. 

 

ОПАКОВКА 

Пластмасови кофи 

 

 

 

СРОК  НА  ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ 

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки. 

 

Фирма „МУЛТИИМПЕКС” ЕООД гарантира качеството на своите продукти. 

Фирмата не гарантира за начина на употребата им. Изпълнителя трябва да 

направи собствени проби за конкретната цел на приложение на продуктите ако не 

се използват по предназначението дадено от производителя. Всички дейности от 

изпълнителя трябва да са съобразени с изискванията и правилата за безопасна 

работа при извършване на строителни работи! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


