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POLPOX PSADZKA jest samowyrównującą się epoksydową chemoodporną 
masą dwuskładnikową z utwardzaczem poliaminowym.

POLPOX POSADZKA przeznaczona jest do tworzenia wylewek podłogowych 
w obiektach o małych i średnich obciążeniach (ruch pieszy, pojazdy ogumione).

Podłoże betonowe, na które będzie nanoszona POLPOX POSADZKA powinno 
być zabezpieczone przed działaniem wilgoci metodami stosowanymi 
w budownictwie. Wszelkie zanieczyszczenia takie, jak: oleje, smary, 
pozostałości starych farb, stwardniały tynk itp. należy starannie usunąć. 
Zaleca się czyszczenie podłoża poprzez piaskowanie lub śrutowanie. Podłoże 
po oczyszczeniu należy dokładnie odpylić. Wgłębienia lub ubytki należy 
zagruntować, wypełnić szpachlówką epoksydową i wyrównać. Zaleca się 
zachowanie pewnej chropowatości wypełnień w celu zwiększenia przyczepności 
nakładanej następnie POLPOX POSADZKI. Do gruntowania podłoża należy użyć 
kompozycji POLPOX GRUNT.
POLPOX GRUNT skł. A-----------4 cz. wag
Utwardzacz POX 80 skł. B-------1 cz. wag. 
i rozcieńczyć do lepkości 10-15 s Φ 4, MALSOLWENTEM nr 5 w ilości 40-50 cz. wag.
Zaleca się przygotowywać porcje mieszaniny nie większe niż 15 kg.
Czas przydatności nierozcieńczonej mieszaniny do użycia to 40 minut.

Składnik A  POLPOX POSADZKI  przed połączeniem ze składnikiem B 
należy dokładnie wymieszać ze względu na możliwą sedymentację 
pigmentów i wypełniaczy.
Składniki POLPOX POSADZKI należy wymieszać w proporcji wagowej:
Składnik A (żywica +pigmenty i wypełniacze)  4 cz. wag.
Składnik B (utwardzacz POX 80)        1 cz. wag.
używając do tego celu mieszadła lub wiertarki wolnoobrotowej. Mieszamy 
składniki przez okres 3 - 5 minut do czasu uzyskania jednorodnej masy. 
Należy unikać intensywnego mieszania, które może spowodować 
napowietrzenie masy i obecność pęcherzyków i kraterów w utwardzonej 
posadzce. Długi czas mieszania powoduje również nagrzewanie się kompozycji, 
a tym samym skrócenie czasu przydatności POLPOX POSADZKI do nakładania. 
Dobrze homogenizowaną kompozycję posadzkową wylać na zagruntowaną 
powierzchnię i równomiernie rozprowadzić na wymaganą grubość za pomocą 
kielni lub innego narzędzia do rozprowadzania mas posadzkowych. 
Świeżo naniesioną POLPOX POSADZKĘ należy starannie odpowietrzyć 
przeciągając po niej wielokrotnie wałkiem z twardego tworzywa.
Optymalne warunki do nakładania POLPOX POSADZKI to temperatura powietrza 
około 200C i wilgotność względna powietrza do 65%.

POLPOX POSADZKA tworzy powłokę o bardzo dobrych parametrach 
mechanicznych i chemicznych. 
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Gama kolorów

Komplet 25 kg = 20 kg składnika A + 5 kg składnika B

Grubość warstwy powłoki mokrej, µm - 1000
Grubość warstwy powłoki suchej, µm -   980
Zużycie teoretyczne przy grubości 1 mm suchej powłoki - 
1 dcm³/m² lub 0,15 kg/m²
Zalecana ilość warstw: 1 (3-5 mm)

Po 48 h nadaje się do ruchu pieszego.
Po 7 dniach utwardzania w temp. 200C posadzka uzyskuje pełną 
wytrzymałość mechaniczną, a po dalszych 7 dniach uzyskuje 
wytrzymałość chemiczną.

Pędzel, kielnia

Mas właściwa:     
Składnik A     1,60 ± 0,05 g/cm3

Składnik B     1,00 ± 0,02 g/cm3

Atest PZH

Działa szkodliwie na skórę i po spożyciu. Należy przestrzegać zasad 
i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny
Chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji 
pomieszczeń.

Produkt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-250C.

12 miesięcy od daty produkcji.
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Masa właściwa po zmieszaniu składników A+B  1,45 ± 0,5 g/cm
3

    Max. zawartość LZO Dz.U.2016r. Poz.1353, kategoria A/j/FR: 500 g/l.
    Produkt zawiera max.: 10 ÷50 g LZO (zależnie od koloru farby)
      


