
ПОЛІФЛОР L ( POLYFLOOR L )  
Опис продукту: 

  

POLYFLOOR L являє собою прозору двокомпонентну епоксидну композицію без 

розчинників (лак). Використовується в якості фінішного покриття любої товщини для 

будь-яких поверхонь. Застосовується , як декоративно-захисне, зносостійке покриття для 

3D підлог; в магазинах; в салонах краси; медичних закладах; харчовій; фармацевтичній; 

хімічній; на складах; паркінгах. 

 

Властивості: 

 

-висока механічна і хімічна стійкість; 

-висока міцність після затвердження; 

-гладка поверхня; 

-висока стійкість до пожовтіння; 

-прозорість; 

-легкість прибирання. 

 

Технічні характеристики 
 

Назва показника Норма 

1 Зовнішній вигляд та колір для: 

- компоненту А 

      -    компоненту В 

 

Однорідна прозора рідина, злегка жовтувата 

Однорідна прозора рідина, злегка жовтувата 

2 Умовна в’язкість при25 ºС, МПа*с для: 

- компоненту А 

- компоненту В 

- готової суміші 

 

1000 

150 

400 

3 Густина, г/см3, готової суміші 1,10 

4 Час життєздатності, хв., не менше 30 

 

Технічні дані 

 

Змішування…………………………………………………………………………….100 : 50 

Час життєздатності…………………………………………………………………...…..30 хв 

t при обробці………………………………………………………………...…не нижче 8 ºС 

Відносна вологість……………………………………………………………..………….80% 

Можна наступати………………………………………………………...………..через24 год 

Механічні навантаження допустимі………………………………………...…..через 3 доби 

Хімічні навантаження допустимі …………………………………………...…….через 7 діб 

Термін зберігання …………………………………………………………...…………..12 міс 

Постачається в тарі…………………………………………..……..5 кг подвійних упаковок 

Витрата матеріалу……………………………………………………………..……0.2 кг/кв.м 

 (вказана норма витрати розрахована на рівну поверхню і t 15-20 ºС. При більш низьких 

температурах основи, витрата може збільшитись, а час затвердіння зрости.) 

 

Інструкція по застосуванню: 

 

Добре розмішати компонент А електро міксером на низьких оборотах(300-400 об/хв.), 

додати всю масу компонента В і перемішувати на протязі 3-5 хв до утворення однорідної 

масси.Для гарантії гомогенності суміші, перелити її в чисту тару і перемішати знову до 



однорідності. Неможна залишати суміш в ємкості більше 5 хв після перемішування. 

Суміш готується безпосередньо перед застосуванням і використовується на протязі 10-15 

хв.  

 

Увага 

В холодну пору року рекомендується перед роботою зберігати компоненти і добавки при  

температурі близько 25 ºС для полегшеного змішування. Літом при високих температурах 

забороняється тримати упаковки під відкритим сонцем. 

Наносити покриття потрібно не пізніше доби після нанесення грунтового прошарку. 

 

Заходи безпеки: 

При проведенні робіт керуватися загальними вимогами діючими нормативними 

документами по безпеці робіт з епоксидними матеріалами. Дотримуватись правил 

пожежної безпеки. 

 Під час роботи використовувати захисний одяг, рукавички та окуляри.   При контакті з 

очима, негайно промийте очі великою кількістю води , піднімаючи верхню і нижню 

повіку, не менше 10 хв. Негайно звернутись до лікаря. 

   При попаданні на шкіру промивайте забруднену ділянку шкіри великою кількістю води 

не менше ніж 10 хв, і негайно зверніться до лікаря. 


