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Poly-Matrix Ipari bevonatrendszerek 

 Polypox TR - Műszaki adatlap 

LEÍRÁS Kétkomponensű, nem toxikus epoxigyanta átlátszó önterülő termékek 
megvalósítása. Oldószermentes 2 komponensű epoxi gyanta, nem toxikus 
átlátszó gyantákkal formulázva. Az ebben a készítményben alkalmazott edző 
(térhálósító) termék erre a felhasználási formára jellemző és magas kémiai, 
fizikai és mechanikai ellenállóság jellemzi, magas UV-állósággal. 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK A Polypox TR alacsony viszkozitású termék az önterülés és a buborékok 
felszabadulásának megkönnyítése érdekében. Tökéletesen tapad minden 
építőanyaghoz: márvány, tégla, kerámia, természetes kő, beton, fa, stb. 
Megkeményedés után a Polypox TR jellemzői: magas mechanikai ellenállás, 
kémiai ellenálló képesség mosószerek, savas bázisú oldatokkal szemben. Nem 
zsugorodik, könnyű tisztítani, kopásálló és kiváló ellenállás az ultraibolya 
sugarakkal szemben. Oldószereket nem tartalmaz, így a felhasználás során nem 
okoz kellemetlenséget az felhasználó / kivitelező számára. Nem károsítja az 
élelmiszereket, ha esetleg jelen van abban a helyiségben, ahol a munka 
végezve van. 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK  A Polypox TR egy speciális termék, amellyel lehet készíteni átlátszó önterülő 
bevonatot mozaikokon, művészi padlókon természetes kő vagy beton 
felületen. Ideális művészi alkotások készítéshez is, mint: mozaikpadlók, 
burkolatok, dekoratív elemek kertek és terek, például padok, asztalok, szobrok, 
szökőkutak, diszkók, kocsmák stb. Kiváló ipari padlók végső rétegeként is ahol 
HACCP előírások hatálya alá tartozó élelmiszerek vannak jelen. 

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK 
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FIZIKAI Sűrűség (A+B) 20°C-on    1.1kg/L ± 0.05 
TULAJDONSÁGOK Szín       Transzparens 

Viszkozitás 20°C-on (Brookfield)   950 ± 50 cps   
    A:B keverési arány (A = bázis; B = edző)  100 : 50  
    Fazékidő (bedolgozási idő) 20°C-on   50 perc 
    Alkalmazási hőmérséklet    +15°C - +35°C 

Hajlító szilárdság     810 – 840 kg/cm2 
Szakító szilárdság     480 – 550 kg/cm2 
Szakadási nyúlás     5,8% 
Nyomószilárdság     620 – 650 kg/cm2 
Hőtorzulás - lágyuláspont    70°C 
Oldószerekkel szembeni ellenállás   magas 
Savval / bázikus oldatokkal szembeni ellenállás magas 
Szappanokkal / felületaktív anyagokkal szembeni ellenállás magas 
Sókkal szembeni ellenálló képesség NaCl  magas 
Kötési idő: 
Járható      48 óra 
Ráhajtás      6 nap után 

    Gyúlékonyság      >130°C 

     

ELŐKÉSZÍTÉS A felület előkészítésének fontossága elengedhetetlen. A kezelendő alap- 
felületnek száraz, megtisztított és zsírtalanított, olajmentes, zsír, 
festékmaradványok és más eltávolítható részektől mentesnek kell lennie. 
Szükséges alapozni Polypox Coat PR oldószermentes vagy Polypox Coat Water 
vízbázisú alapozóval. 

FELHORDÁS Használjon fogazott spaklit, glettvasat vagy tüskés hengert. Öntse a Polypox TR 
terméket a bevonandó felületre és egy fogazott glettvas segítségével terítse el. 
A még friss réteget egy tüskés hengerrel dolgozzuk át a bevonat 
buborékmentesítésének céljából. Ne alkalmazza 75% -nál nagyobb relatív 
páratartalommal (RH) a lehetséges szénsavas elegyek elkerülése érdekében, 
ami a felszínen opálos jelenségeket okozhat. 

FONTOS MEGJEGYZÉSEK Az alkalmazás minőségét befolyásolják a környezeti feltételek, mint pl. a 
hőmérséklet a relatív páratartalom és a por jelenléte a felhasználási területen. 
A termék első alkalmazásakor javasoljuk néhány előzetes teszt elvégzését 
annak érdekében, hogy ellenőrizze és begyakorolja a technikai folyamatot a 
legjobb esztétikai eredmény elérése érdekében. 

 A terméket megfelelő környezeti körülmények között alkalmazza +15 ° C és +35 
° C közötti hőmérsékleten a relatív páratartalom 35% és 60% között legyen. 
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 Az egyes komponenseket felbontásakor keverje fel külön külön, ha szükséges 
óvatosan távolítsa el az ülepedéseket. 

 Keverje össze a két komponenst a megadott arányban, vigyázva, hogy ne 
„habosítsa” fel a túlzott buborékképződés elkerülése érdekében. A keveréskor 
bekerült levegő különösen, ha 60%-nál nagyobb a relatív páratartalom, a 
felületen származó szénsavas jelenségeket okozhat - opálosodás. 

 Felhasználás előtt a keveréket 5-6percig (nem tovább) célszerű pihentetni. Az 
összetevők összekeverése után a termék használatra kész, nem igényel 
semmilyen hígítást. A katalizált – bekevert gyanta feldolgozási ideje 20°C-on 
körülbelül 50 perc; az alkalmazástól függően ajánlott a megfelelő mennyiségű 
termék előkészítése az optimális feldolgozhatóság garantálása érdekében. 

 A kiadósság függ a kezelendő felülettől és a felhordás módjától. Például a kívánt 
vastagság 1mm, átlagosan körülbelül 1,2 kg / m2 termékre van szükség. 

 
KISZERELÉS    Fém vödrökben: 10 kg (A) + 5 kg (B), 4 kg (A) + 2 kg (B), 
     
TÁROLÁS  A készítmény stabil normál tárolási és alkalmazási körülmények között. Tárolja 

a terméket +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten. Eredeti, bontatlan 
csomagolásban, fagytól és túlzott melegtől védett helyen a termék nagyjából 
12 hónapig tárolható. 
 

FIGYELMEZTETÉS Normál körülmények között a készítmény nem fejt ki káros hatást a dolgozó 
egészségére. 

SZEMBE KERÜLÉSKOR A szemet azonnal és legalább 15 percen keresztül kell öblögetni bőséges 
folyóvízzel. Orvoshoz kell fordulni. 

BŐRREL ÉRINTKEZVE Azonnal mossa le a bőrt bőséges vízzel. A szennyezett ruhadarabokat el kell 
távolítani. Ha az irritáció nem múlik, orvoshoz kell fordulni. A szennyezett 
ruhadarabokat ismételt használat előtt alaposan ki kell mosni. 

BELÉLEGZÉSKOR Vigye a sérültet friss levegőre. Nehézkes lélegzés esetén azonnal orvoshoz kell 
fordulni. 

LENYELÉSKOR Azonnal orvoshoz kell fordulni. Hánytatni csak az orvos utasítására szabad. 
Eszméletlen személynek soha nem szabad semmit adni szájon át és az orvos 
engedélye nélkül. Olvassa el a termék biztonsági adatlapját. 

EGYÉNI VÉDELEM Tartsa be az ipari higiéniai szabályokat, használjon megfelelő egyéni 
védőfelszerelést, mint védőkesztyű és munkaruha. Az anyag alkalmazása 
közben nem szabad enni, inni és dohányozni. Mosson kezet bő szappanos vízzel 
étkezés előtt és az anyag használata után. Ajánlott orvos által meghatározott 
időközönként egészségügyi ellenőrzésen részt venni. 

 

 
Az adatlapon közölt információk, ismereteink szerint, pontosak és megfelelnek a valóságnak, az adatokra azonban nem 

tudunk garanciát vállalni, mivel az alkalmazás körülményei nem tartoznak közvetlen ellenőrzésünk alá. Kétség esetén 

előzetes próba javasolt. Szükség esetén kérje szakembereink segítségét. Vállalatunk fenntartja a jogot, hogy a 

terméklista és az adatlap tartalmában előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre. 
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