
 

 

 
 
 
 

ELASTOTET-F EPOXY 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Εποξειδικό δάπεδο δύο συστατικών, αυτοεπιπεδούμενο, ελεύθερο διαλυτών. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε βιομηχανικά δάπεδα με υψηλές μηχανικές 
καταπονήσεις. Είναι κατάλληλο για δάπεδα σε αποθήκες, βιομηχανίες, εσωτερικά 
πάρκινγκ αυτοκινήτων, πολυκαταστήματα, κ.α. Το ELASTOTET-F EPOXY παρουσιάζει 
ιδιαίτερα υψηλή χημική αντοχή σε οργανικά και ανόργανα οξέα, σε πετρελαιοειδή, 
σε αλκάλια, απορρυπαντικά και αρκετούς διαλύτες. Εφαρμόζεται ως επαλειφόμενο 
επίχρισμα ή ως αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο μαζί με χαλαζιακή άμμο.  
  
TEΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : ως επαλειφόμενο επίχρισμα 
Πυκνότητα      1,33 gr/cm3 
Χρόνος εφαρμογής στους 23 oC   40 min περίπου  
Αναλογία ανάμιξης A (Epoxy) : B (Σκληρυντής) 100 : 32  
Ενδεικτική κατανάλωση    0,2 – 0,3 Kg/m2 ανά στρώση 
Δυνατότητα ήπιας κυκλοφορίας    μετά από 24 ώρες 
Επίτευξη τελικών ιδιοτήτων    μετά από 7 ημέρες 
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής   +8 OC   
 
Μηχανικές ιδιότητες μετά από 7 ημέρες στους 23oC 
Αντοχή στην τριβή, ASTM D 4060 (mg) : 76,0  
Αντοχή συγκόλλησης (N/mm2): περίπου. 3 (αποκόλληση του μπετόν)  
Αντοχή σε σύνθλιψη, ASTM D695 (N/mm2): 54 
Αντοχή σε κάμψη, DIN EN 196-1 (N/mm2): 32 
Σκληρότητα D, DIN 53505 (Shore D): 80  
 
TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : με χαλαζιακή άμμο σε αναλογία 1:1 
κατά βάρος 
Πυκνότητα      1,78 gr/cm3 
Χρόνος εφαρμογής στους 23 oC   40 min περίπου  
Αναλογία A (Epoxy) : B (Σκληρυντής) : C (άμμος) 100 : 32 : 132  
Ενδεικτική κατανάλωση για πάχος 1 mm  0,85 Kg/m2 + 0,85 Kg/m2 άμμος 
Δυνατότητα ήπιας κυκλοφορίας    μετά από 24 ώρες 
Επίτευξη τελικών ιδιοτήτων    μετά από 7 ημέρες 
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής   +8 OC   
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Μηχανικές ιδιότητες μετά από 7 ημέρες στους 23oC 
Αντοχή στην τριβή, ASTM D 4060 (mg) : 81,0  
Αντοχή συγκόλλησης (N/mm2): περίπου. 3 (αποκόλληση του μπετόν)  
Αντοχή σε σύνθλιψη, ASTM D695 (N/mm2): 101 
Αντοχή σε κάμψη, DIN EN 196-1 (N/mm2): 49 
Σκληρότητα D, DIN 53505 (Shore D): 80  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Προεργασία : Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στέρεο, καθαρό και απαλλαγμένο 
από βρωμιά, λάδια, παλαιές επικαλύψεις, κλπ. Το υπόστρωμα θα πρέπει επίσης να 
είναι στεγνό (με υγρασία λιγότερη από 4%). Οι επιφάνειες του μπετόν θα πρέπει να 
ασταρωθούν με το ELASTOTET PRIMER EP (ενδεικτική κατανάλωση 200 gr/m2). 
 
Εφαρμογή : Αναμιγνύονται τα δύο συστατικά με τη βοήθεια κατάλληλου ηλεκτρικού 
αναδευτήρα με 300 – 400 στροφές/λεπτό. Η ανάδευση θα πρέπει να συνεχιστεί εώς 
ότου επιτευχθεί ένα πλήρως ομοιογενές χρώμα χωρίς πιο σκουρόχρωμες ή πιο 
ανοιχτόχρωμες κηλίδες.  
Για χρήση ως αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό δάπεδο, μετά την ανάμιξη των δύο 
συστατικών, προσθέτουμε σταδιακά την χαλαζιακή άμμο υπό συνεχή ανάδευση.  
Όταν το ELASTOTET-F EPOXY εφαρμόζεται ως επαλειφόμενο επίχρισμα, απλώνεται 
με ρολό σε δύο στρώσεις με ενδεικτική κατανάλωση 0,2 – 0,3 kg/m2 ανά στρώση. Η 
δεύτερη στρώση θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 24 ωρών από την εφαρμογή της 
πρώτης στρώσης. Όταν το ELASTOTET-F EPOXY εφαρμόζεται ως αυτοεπιπεδούμενο 
εποξειδικό δάπεδο, απλώνεται με κατάλληλο πήχη ή οδοντωτή σπάτουλα ούτως 
ώστε να επιτευχθεί ένα πάχος 2-3 mm. Για υποβοήθηση στην αυτοεπιπέδωση και 
στην απαέρωση των φυσαλίδων, προτείνεται η χρήση κατάλληλου οδοντωτού 
ρολού. Οι εφαρμοστές θα πρέπει να φοράνε κατάλληλα παπούτσια με καρφιά 
(spikes). Eάν επιθυμούμε μία αντι-ολισθηρή τελική επιφάνεια, προσθέτουμε με 
επίπαση χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,4 – 0,8 mm πάνω στο μόλις τοποθετημένο 
ELASTOTET-F EPOXY. Αφού στεγνώσει το εποξειδικό δάπεδο, αφαιρούμε την 
περισσευούμενη και ακόλλητη άμμο και στη συνέχεια εφαρμόζουμε μία τελική 
στρώση από το ELASTOTET-F EPOXY.  
 
Χρώματα : Γκρι, Μπεζ. Άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.  
 
Συσκευασία (A & B) : 16 kg. Χαλαζιακή άμμος κοκκομετρίας 0,1 – 0,3 mm σε 
σακιά των 25 kg. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα 
γνώση και εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως 
αναφορικά με ζημιές τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω της χρήσης των προϊόντων 
μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία 
περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες δοκιμές πριν τη χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που 
μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για μια δεδομένη εφαρμογή. Οι χρήστες είναι 
υπεύθυνοι για την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και για τη 
προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ’ όσον αυτά απαιτούνται. 
Οι χρήστες πρέπει επίσης να ελέγχουν ότι έχουν στην κατοχή τους την τελευταία έκδοση αυτού του 
εγγράφου, ενώ η εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για την παροχή οποιασδήποτε 
πρόσθετης πληροφορίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


