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Epoxol Floor P 
Двокомпонентна епоксидна система без вмісту розчинника для 

підлог 
 

Опис матеріалу Epoxol Floor Р – епоксидний матеріал без вмісту 

розчинника для створення самовирівнюючихся підлог. 

 Матеріал наноситься на цементну підлогу, яка повинна 

мати високу механічну і хімічну стійкість. 

Використовується для покриття підлог на фабриках, 

лабораторіях, парковках, гаражах, школах і т. д. 

Epoxol Floor P також використовується при ремонті і 

відновленні старих підлог. 

Характеристики і переваги  Стійкість до стирання 

 Стійкість до пожовтіння 

 Висока механічна міцність і стійкість до впливу 

хімікатів (лугів, розчинів кислот, води, нафтових 

масел і багатьох розчинників). 

Технічні характеристики  

Зовнішній вигляд Глянцевий 

Співвідношення компонентів (вагова 

пропорція) 

100Α:27Β 

Час полімеризації (без прилипання) 

(25° C) 

10 год 

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

Температура навколишнього 

середовища 

від +12° C до +35° C 

Вологість поверхні >4% 

Відносна атмосферна вологість <70% 

Остаточне затвердіння ~7 дн 

Твердість (по Шору D, ASTM 2240) 72 

Стійкість до стирання (ASTM D 

4060) 

83 мг 

Ударна міцність (EN ISO 6272) IR4 

Адгезія до поверхні (EN 13892-8) ≥ 2,5 Н/мм2 

Стійкість до впливу температур (сухе 

навантаження) 

від -30° C до +100° C 

 
  



ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА» 
02105, м. Київ вул. Тампере, 5 

Тел: 044-364-22-53 
                                                                                                   Website: liber.com.ua 

E-mail: liberukraine@gmail.com 

  

Життєздатність розчину 

Температура Час 
+12°С 1 год 

+25°С 40 хвилин 

+30°С 30 хвилин 

Нанесення верхнього шару 

Температура Час 

+12°С 36 годин 

+25°С 24 години 

+30°С 24 години 

Можливість пішохідного трафіку 

Температура Час 

+12°С 36 годин 

+25°С 24 години 

+30°С 24 години 

 

Інструкції по застосуванню 

 

 Бетонна поверхня повинна бути міцною і мати 

достатню міцність на стиск (не менше 25 Н/мм2), 

міцність на відрив не менше 1,5 Н/мм2. 

 Ретельно очистити поверхню, видалити пил, 

мастила, жири і т.д. При наявності цементного 

молочка проведіть абразивну обробку поверхні 

методом фрезерування або шліфування. 

 Очистити поверхню від надлишкової води. 

 Поверхні повинні бути шорсткими (не 

гладкими), вирівняними. 

 Дефекти нових поверхонь потрібно вирівняти 

для зниження витрати матеріалу і забезпечення 

підвищеної адгезії. 

 Нанесіть грунтовку Epoxol Primer. 

Перемішайте обидва компонента (А і В) за 

допомогою низькообертового електроміксера 

протягом 2-3 хвилин. Ретельно перемішуйте 

суміш біля стінок та днища ємності задля 

уникнення полімеризації всередині контейнера. 

Розбавте грунтовку Epoxol Primer на 10% за 

вагою розчинником Neotex 1021 (або його 

аналогом). Грунтовку нанесіть в один шар за 

допомогою валика, щітки або методом 

безповітряного розпилення. 

 Якщо поверхня пориста - нанесіть другий шар 

грунтовки Epoxol Primer. 
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 Після висихання ґрунтовки всі дефекти поверхні 

(тріщини, отвори) потрібно заповнити за 

допомогою Epoxol Floor з додаванням 

кварцового піску (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). 

Epoxol Floor P для гладких самовирівнюючих 

підлог 

Змішайте обидва компоненти Epoxol Floor Р А і В за 

допомогою низькообертового міксера (особливо 

ретельно перемішуйте суміш біля стінок і поблизу 

днища ємності). 

Після змішування двох компонентів, в суміш поступово 

додайте кварцовий пісок (фракція 0,26 мм) в пропорції 

1:0,7-0,8. Перемішуйте протягом 3-5 хвилин, поки не 

вийде однорідний епоксидний розчин. 

Вилийте розчин на підлогу і вирівняйте до оптимальної 

товщини (1,5-3 мм) за допомогою зубчастого шпателя. 

Щоб уникнути утворення бульбашок на готовій 

поверхні використовуйте зубчатий валик. 

Неслизька готова поверхня Epoxol Floor P 

Нанесіть Epoxol Floor Р аналогічно з нанесенням для 

створення гладкої поверхні. Розсипте кварцовий пісок 

(фракція 0,26 мм) після нанесення першого шару 

свіжонанесеного розчину Epoxol Floor Р. 

Залишки піску приберіть за допомогою пилососа. 

Нанесіть другий шар Epoxol Floor за допомогою 

валика (без додавання кварцового піску). 

Особливості застосування Якщо вміст вологи в основі перевищує 4%, нанесіть 

ґрунтовку Neopox Primer AY. 

Якщо вміст вологи не перевищує 8%, а температура 

основи > + 12°C - нанесіть ґрунтовку на водній основі 

Acqua Primer. 

Якщо Epoxol Floor P 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. 
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Низькі температури і висока вологість при нанесенні 

покриття збільшують час висихання і т. д. 

Між заливкою нової бетонної поверхні і нанесенням 

Epoxol Floor Р 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) потрібно вилити розчин досить 

швидко, щоб не допустити підвищення температури і 

полімеризації в ємності. 

Температура основи поверхні повинна бути не менше 

3°C вище точки утворення роси, щоб зменшити 

ймовірність утворення конденсації і бульбашок на 

готовій поверхні підлоги. 

Показники витрат Гладка самовирівнююча поверхня 

Пропорція Epoxol Floor P — кварцовий пісок (фракція 

0,26 мм) = 1:0,7-0,8 

АБО 

Пропорція Epoxol Floor P — кварцовий пісок (фракція 

0,17 мм) = 1:0,4-0,5 

Витрата (на мм): 0,9 кг/м2 смола + 0,65 кг/м2 кварцовий 

пісок (фракція 0,26 мм). Для тонкого шару завтовшки 1 

мм використайте кварцовий пісок (фракція 0,17 мм). В 

цьому випадку витрата (на мм): 1 кг/м2 смола + 0,45 

кг/м2 кварцовий пісок (фракція 0,17 мм). 

Неслизька поверхня 

Розсипте кварцовий пісок (фракція 0,26 мм) на свіжий 

самовирівнюючий шар Epoxol Floor P з витратою 3-4 кг / 

м2. 

Техніка безпеки  Використовувати спеціальний одяг, взуття, 
перчатки, респіратор 

 Уникати довготривалого контакту зі шкірою, 
берегти очі 

 Після завершення робіт, ретельно вимити руки з 
водою та милом 



ТОВ «ЛІБЕР УКРАЇНА» 
02105, м. Київ вул. Тампере, 5 

Тел: 044-364-22-53 
                                                                                                   Website: liber.com.ua 

E-mail: liberukraine@gmail.com 

  

 Зберігати в місцях недоступних для дітей 

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

7047),  теракотовий (RAL 3009). 

Відтінки за індивідуальним замовленням доступні для 

мінімального обсягу продукту за спеціальною 

домовленістю. 

Упаковка Комплекти по 12,7 кг в банках (компоненти A і B в 
фіксованих вагових пропорціях). 

 


