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Epoxol Floor 
Двокомпонентна епоксидна система без вмісту розчинника, 

призначена для створення самовирівнюючих підлог 

Застосування Покриття для нанесення на цементну підлогу, яка 

повинна мати високу механічну і хімічну стійкість, 

наприклад на фабриках, в лабораторіях, складах, 

супермаркетах, парковках, гаражах, бойнях, 

коморах, лікарнях, школах і т. д. Завдяки відмінній 

здатності приховувати тріщини і інші недоліки 

поверхні, а також властивості швидко висихати 

Epoxol Floor рекомендується для застосування при 

ремонті і відновленні старих підлог. 

Характеристики / Переваги Відрізняється чудовою стійкістю до стирання і 

пожовтіння, значною механічною міцністю і 

стійкістю до впливу хімікатів (лугів, розчинів 

кислот, води, нафтових масел і багатьох 

розчинників). 

Технічні характеристики  

Зовнішній вигляд Глянцевий 

Густина (EN ISO 2811.01) 1,34 кг/л 

Співвідношення компонентів (вагова 

пропорція) 

100Α:35Β 

Час затвердіння (без прилипання) 

(25° C) 

10 ч 

Температура основи від  +12° C до +35° C 

Температура навколишнього 

середовища 

від  +12° C до +35° C 

Приземна вологість <4% 

Відносна атмосферна вологість <70% 

Остаточне затвердіння ~7 дн. 

Твердість (по Шору D, ASTM 2240) 80 

Стійкість до стирання (ASTM D 4060) 61 мг (з кварцовим піском (фракція 0,26 мм) в 

пропорції 1: 1 по вагою) (Випробування Табера, 

CS10/1000/1000) 

Міцність на стискання (DIN 53452) 104 Н/мм2 

Міцність на згинання (DIN 53452) 75 Н/мм2 

Ударна міцність (EN ISO 6272) IR4 

Сила зчеплення (EN 13892-8) ≥ 2,5 Н/мм2 

Стійкість до впливу температури 

(сухе навантаження) 

від -30° C до +100° C 
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Життєздатність 

Температура Час 
+12° C 1 год 

+25° C 40 хвилин 

+30° C 30 хвилин 

Нанесення верхнього шару 

Температура Час 
+12° C 36 годин 

+25° C 24 години 

+30° C 24 години 

Можливість ходіння 

Температура Час 
+12° C 36 годин 

+25° C 24 години 

+30° C 24 години 

Якість / Підготовка основи Бетонна основа повинна бути міцною і мати 

достатню міцність на стиснення (не менше 25 Н/мм2) 

з мінімальною межею міцності при відриві 1,5 

Н/мм2. Основа повинна бути чистою, сухою (вміст 

вологи в поверхні <4%) і не мати забруднень, таких 

як звичайний бруд, олія, мастило, покриття і 

матеріали для обробки поверхні і т. д. Необхідно 

виконати підготовку бетонної основи з 

використанням механічних інструментів , а також 

виконати абразивоструйне очищення або 

використовувати обладнання для киркування, щоб 

видалити цементне молочко і забезпечити відкриту 

текстурну поверхню. 

Крім того, дефекти нових поверхонь потрібно 

вирівняти пульверизатором для зниження витрати 

матеріалу і забезпечення підвищеної адгезії. 

Нанесення грунтовки Ґрунтовку Epoxol Primer (розбавлену на 10% за вагою 

розчинником Neotex 1021) наносять в один шар (2 

шари потрібні в разі підвищеної пористості основи) 

валиком, щіткою або методом безповітряного 

розпилення. Перед нанесенням ретельно перемішайте 

обидва компонента (А і В), щоб досягти правильної 

вагової пропорції змішування, за допомогою 

низькообертового електроміксера протягом 2-3 

хвилин. Якщо вміст вологи в основі перевищує 4% або 
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збільшується, на поверхню потрібно нанести 

ґрунтовку Neopox Primer AY. В іншому випадку в 

якості ґрунтовки можна нанести Epoxol Primer SF (яка 

не містить розчинника епоксидна ґрунтовка) або, 

якщо вміст вологи в основі не перевищує 8%, якщо 

кількість вологи не збільшується і температура основи 

> + 12°C на поверхню потрібно нанести ґрунтовку на 

водній основі Acqua Primer. 

Якщо Epoxol Floor буде наноситися через більш ніж 

24 години після ґрунтування, для досягнення якісної 

адгезії по всій поґрунтованій поверхні (до висихання) 

потрібно нанести кварцовий пісок (фракція 0,26 мм). 

Вільно лежачі залишки кварцового піску потрібно 

прибрати за допомогою пилососа. 

Після висихання ґрунтовки всі дефекти поверхні 

(тріщини, отвори) потрібно заповнити за допомогою 

Epoxol Floor в суміші з кварцовим піском (фракція 0,26 

мм) в пропорції 1: 4 за вагою або за допомогою Epoxol 

Putty в пропорції від 1Α: 1B до 2A: 1B в залежно від 

умов нанесення. 

Інструкції по застосуванню Epoxol Floor для самовирівнюючих підлог 

Epoxol Floor наносять після висихання ґрунтовки. 

Ретельно змішайте обидва компонента А і В до 

досягнення правильної пропорції змішування за 

вагою. Epoxol Floor потрібно ретельно перемішати 

за допомогою низькообертового електроміксера, при 

цьому важливо перемішувати суміш біля стінок і 

поблизу днища ємності. Коли компоненти А і В 

перемішані, в суміш поступово додають кварцовий 

пісок (фракція 0,26 мм) при постійному 

перемішуванні (протягом 3-5 хвилин) в пропорції 

1:0,8-1,2, поки не вийде однорідний епоксидний 

розчин. Епоксидний розчин потім виливають на 

підлогу і вирівнюють до оптимальної товщини (1,5-

3 мм) за допомогою зубчастого шпателя (якщо 

необхідна більша товщина, звертайтеся в технічний 

відділ компанії ЛІБЕР Україна). Для недопущення 

бульбашок на готовій поверхні використовуйте 

валик з шипами після розкочування 
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самовирівнюючого шару після використання 

зубчастого шпателя. 

Неслизька готова поверхня Epoxol Floor 

Спочатку Epoxol Floor наносять так само, як і в 

випадку гладкої поверхні. На свіжий шар розсипають 

кварцовий пісок (фракція 0,26 мм) в залежності від 

того, наскільки неслизькою повинна бути поверхня. 

Після затвердіння всі вільно лежачі частинки піску 

потрібно прибрати за допомогою пилососа з великим 

розрідженням. Після цього наносять остаточний 

герметизируючий шар Epoxol Floor за допомогою 

валика і без додавання кварцового піску (фракція 0,26 

мм). 

Показники витрат Самовирівнююча система 

Пропорція Epoxol Floor — кварцовий пісок 

(фракція 0,26 мм) = 1:1 Витрати (на мм): 0,8 кг/м2 

смола + 0,8 кг/м2 кварцовий пісок (фракція 0,26 мм). 

Пропорція Epoxol Floor — кварцовий пісок 

(фракція 0,26 мм) = 1:0,8 Витрати (на мм): 0,9 кг/м2 

смола + 0,7 кг/м2 кварцовий пісок (фракція 0,26 мм). 

Пропорція Epoxol Floor — кварцовий пісок (фракція 

0,26 мм) = 1:1,2 Витрати (на мм): 0,7 кг/м2 смола + 0,9 

кг/м2 кварцовий пісок (фракція 0,26 мм). 

Неслизька поверхня 

Розсипання кварцового піску (фракція 0,26 мм) по 

свіжому самовирівнюючому шару Epoxol Floor з 

витратою 3-4 кг/м2 і витратою Epoxol Floor (верхній 

герметизируючий шар) = 300-400 г/м2. 

Фарба 

Epoxol Floor можна наносити як фарбу валиком в 2 

шари. Витрати: ~ 250-300 г/м2/шар. 

Неслизька фарба 
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Розсипання кварцового піску (фракція 0,26 мм) по 

свіжому шару фарби Epoxol Floor з витратою 400-500 

г/м2 і витратою Epoxol Floor (верхній 

герметизируючий шар) = 200-300 г/м2. 

Примітки Низькі температури і висока вологість при нанесенні 

покриття збільшують час висихання і т. д. 

Між заливкою нової бетонної поверхні і її 

пофарбуванням з використанням цього виробу 

повинно пройти не менше 4 тижнів. 

Прямий і безперервний вплив ультрафіолетового 

випромінювання з часом може призвести до вигорання 

(пожовтіння). 

Після перемішування всієї суміші (компонент 

А+В+кварцовий пісок) вилийте розчин досить 

швидко, щоб не допустити підвищення температури і 

полімеризації в ємності. 

Температура основи повинна бути не менше 3°C вище 

точки утворення роси, щоб зменшити ймовірність 

утворення конденсації і бульбашок на готовій 

поверхні підлоги. 

Варіанти Epoxol Floor Winter 

Спеціальна версія для нанесення в умовах високої 

вологості і при низьких температурах (<12°C і >5°C, 

відносна атмосферна вологість <80%, приповерхнева 

волога <4%). 

Стійкість до впливу температури (сухе навантаження) 

від -30°C до + 100°C. 

Колір Білий (RAL 9003), бежевий (RAL 1015), сірий (RAL 

7047, RAL 7040), теракотовий (RAL 3009). Відтінки за 

індивідуальним замовленням доступні для 

мінімального обсягу продукту за спеціальною 

домовленістю. 

Упаковка Комплекти по 13,5 кг в бляшаних банках (компоненти 

A і B в фіксованих вагових пропорціях). 

 


