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ОПИСАНИЕ НА 
ПРОДУКТА : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ПРОДУКТА : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕХАНИЧНИ 
СВОЙСТВА НА 
СИСТЕМАТА: 
 
 

 
 Smaltofloor е готова за смесване двукомпонентна индустриална боя, 
която не съдържа разтворител. 
 Базирана е на специални епоксидни смоли с отлична устойчивост на 
киселинни и алкални разтвори. 
 Препоръчва се за използване в индустриални подове, които са изложени 
на силни химически и механични натоварвания. 
 Чрез добавяне на кварцов пясък като пълнител може да се постигне 
неплъзгащ се филм с дебелина до 4 мм, без да се напуква. 
 Характеризира се с отлична адхезия и еластичност към метални и 
минерални повърхности. 
 Устойчивостта на полимеризирания сух филм към химически 
натоварвания е както следва: 
      Солна киселина                  10 % 
1.  Лимонена киселина            3 % 
2. Сярна киселина                   20 % 
3. 3. Сода каустик                   10 % 
4. 4. Варова вода                      5 % 
5. Вода                                 неограничен 
6. Морска вода                    неограничен 
7. Етилов алкохол                   50 % 
8. Глицерин                             100 % 
9. Бензин                             неограничен  
10. Петрол                             неограничен  
11. Дизел                               неограничен  
  
 
ЦВЕТОВЕ : Всички по RAL. 
СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ: 1,60 ± 0,05 кг/л при 200C. 
ТВЪРДОСТ: ≈ 100% κ.β. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА 
ДЕБЕЛИНА НА СЛОЙ : 

 
300 -  500 мм. 

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ 
: 
( 25Ο C & 60 % 
относителна влажност) 

Без прах: 10 часа. 
В дълбочина : след 24 часа. 
Окончателно втвърдяване : 7 дни. 

КОЕФИЦИЕНТ НА 
СМЕСЕНЕ : 

Α : Β = 100:24 κ.β. ή 2,4:1 κ.ο. με 3001CU67. 

POT LIFE : 90 минути на 250C, По-високите 
температури намаляват живота на 
контейнера след смесване. 

ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО 
НАНАСЯНЕ : 
( 25Ο C & 60 % 
относителна влажност) 

Най-малко : 20 часа. 
Най-много : 7 дни. 

ТЕОРИТИЧНА 
КОНСУМАЦИЯ : 

 
165 г / м2  за дебелина на филма 100 мм. 

 
 
Устойчивост на натиск 55 N/mm2 
Съпротивление при огъване 35 N/mm2 
Устойчивост на абразия 70 mg 
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Адхезия >2 N/mm2

Твърдост Shore D15 80

ПОДГОТОВКА НА 
ПОВЪРХНОСТТА : 

ПРИЛОЖЕНИЕ : 

ВРЕМЕ НА 
СЪХРАНЕНИЕ : 

SMALTOFLOOR 

-Металните повърхности е добре да се почистват от ръжда и разхлабени
части с пясъкоструене.  Ако пясъкоструенето не е възможно, е
необходимо внимателно почистване на ръцете.
-Ако става въпрос за боядисване на поцинковани повърхности, тогава
трябва да се използва подходящ грунд като Smaltomastic Epoxy.
Грес, масло и други чужди тела трябва да бъдат отстранени, за да се
постигне адекватна адхезия.
- Бетонните повърхности често се покриват със слой мазилка или се
напръскват с цимент.  Тези слоеве са по-слаби от сърцето на
повърхността, към която са прикрепени слабо.  Ето защо такива слоеве
трябва да бъдат премахнати.
-Прахът и други чужди тела трябва да бъдат отстранени, за да се
постигне адекватно сцепление.
-Бетонните повърхности трябва да се шлайфат с подходящо оборудване и
след това да се почистват много добре.
-След това може да се приложи слой от Epoxy Klar или Epoxy Klar NR-
641.
-В случай на прилагане на саморазливна система 1 mm, кварцов пясък се
добавя 0,08-0,25 mm в съотношение 0,7: 0,3 тегл.  (цветен / кварцов
пясък).
-В случай на нанасяне на дебел филм от 2-4 mm, за висока механична
якост се препоръчва добавяне на кварцов пясък (0,1-0,3 mm) в
съотношение 1: 1 w / w.  Сместа може да се нанася с шпатула.
- За шлайфане се използва кварц 0,4-0,7 мм.

Със airless или мече. 
Най-безопасните условия за нанасяне са: 
- температура на основата най-малко 3 ° C над точката на оросяване, и
относителна влажност под 80%.

Най-малко една година в затворена опаковка при 35°C. 
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