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FISA TEHNICAFISA TEHNICAFISA TEHNICAFISA TEHNICA    

Editia: 2 Produsul Sr. VS Nr. 02 Revizia: 1 

CHEMAPOX FL  
 

VOPSEA EPOXIDICA PENTRU PARDOSELI 
 

 

1. DESCRIERE GENERALA: 

 

        CHEMAPOX FL este un produs profesional bicomponent pe baza de rasina 

epoxidica foarte dura, special pentru vopsirea pardoselilor minerale, ce se 

caracterizeaza prin rezistente mecanice si chimice excelente, aderenta maxima, 

pelicula continua foarte durabila ce permite activitati industriale. Se nuanteaza RAL.  

       Mecanismul de formare a peliculei este determinat chimic la amestecarea celor 

doua componente (A si B) 
 
Caracteristici:  

- Aderenta maxima;  

- Speciala pentru pardoseli (de trafic);  

- Luciu superior;  

- Acoperirea este mediu antimicrobian;  

- Etalare foarte buna;  

- Timp de uscare mediu;  

- Duritate imbunatatita;  

- Rezistenta in medii chimice bazice sau acide;  

- Durabilitate imbunatatita;  

- Miros scazut  

- Caracter economic  

- Nuante RAL. 

     
   Detalii produsDetalii produsDetalii produsDetalii produs – bicomponent : 

- Componenta A – Baza epoxidica (rasina epoxidica) 

- Componenta B – Intaritor aminic 

  
2. UTILIZARE 

 

    Produsul se foloseste ca strat final în sisteme de protectie si decorare a 

suprafetelor din beton, mozaic, lemn, placi aglomerate OSB, MDF, etc. (pardoseli si in 

cazuri speciale pereti), la interior, destinat exploatării în medii agresive (factori 

chimici ex. baze, acizi; umiditate mare; uleiuri; trafic; etc.). 

  



 
 

 
 

3. CARACTERISTICI TEHNICE 

 
Nr. Nr. Nr. Nr. 

CCCCrt.rt.rt.rt.    
CaracteristicaCaracteristicaCaracteristicaCaracteristica    U.M.U.M.U.M.U.M.    

Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea 

caracteristiciicaracteristiciicaracteristiciicaracteristicii    

1. Aspect, culoare vizual 

produs omogen, fara 

incluziuni, divers 

colorat 

2. Grad de frecare, max. µm 65 

3. 
Continut de substante 

nevolatile (3 h @ 125
o
C) 

% min. 90 

4. 
Timp de scurgere, ϕ 4 mm, 

la  23
o
C 

s 70-90 

5. 
Pot-life (amestec E 310 +  

I 310), 23±2°C (viabilitate) 
Min. max. 30 

6. 

Timp de uscare 

- la 20
o
C tip C 

- la 80
o
C tip E 

- la 20
o
C tip E 

 

Ore 

Ore 

Zile 

 

Max. 24 

Max. 3 

Max. 7 

 Consum specific 
g/m

2
/str

at 

150 – 250 

7. COV g/l Max. 300 

8. 
Subcategorie produs (cf. D 

E 2004/42/CE) 
g/l 

Acoperiri performante 

reactive-

bicomponente cu 

destinatie speciala 

Valori COV limita : 

550 (2007) / 500 (2010)
 

9. Aspect vizual 
pelicula continua, fara 

defecte, lucioasa 

10. Aderenta grila de 1mm - 0 (max.) 

11. Elasticitate, min. mm 3 

12. 
Flexibilitate, max.  

Dorn cilindric 
mm 2 

13. Luciul la 60° % 80 – 90          

14. 

Duritate Persoz                                                                     

(aplicare 120 µm, la vasc. 

de lucru) după 7 zile 

sec. Min. 250 

15. 

Rezistenta la apa, la 23 °C:  

        1-dupa 24 ore 

imersie         

        2-dupa 2 ore de la  

zvântare                  

- 
1-bună, fara inmuiere 

2-foarte buna 

16. 

Rezistenta la ulei mineral la  

după 24 ore imersie la 23 

°C  

- 
foarte buna, fara 

inmuiere 

17. 

Rezistenta la baze si acizi 

la 

după 24 ore imersie la 23 

°C 

- 
foarte buna, fara 

inmuiere 

4. INSTRUCŢIUNI DE APLICARE 
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Este obligatorie respectarea strictă a tuturor indicaţiilor, precauţiilor sau limitărilor, 

de mai jos, în vederea obţinerii unor performanţe maxime ale produsului. 

Mod de aplicare:Mod de aplicare:Mod de aplicare:Mod de aplicare:    
Pensulare, roluire. 

Se amestecă cele 2 componente (A/B). 

Raport masic componente (A/B) – 1000 gA / 200 - 300 gB * 

*Se indica exact la livrare functie de tipul întaritorului şi destinatia produsului. 

Rapoartele sunt gravimetrice, deci se recomandă cantarirea componentilor, NU este 

corecta dozarea volumetrica. 

    Se amestecă doar cantitatea ce poate fi folosită în perioada de viabilitate a 

amestecului (pot-life), de cca. 30 min. la 23°C. 

    Se amestecă componentele A si B cca 5 minute. 

    Produsul NUNUNUNU este compatibil cu apa. 

    Produsul NU NU NU NU nu se diluează. 

    Se recomandă aplicarea a min. două straturi, pentru obţinerea unei grosimi a 

peliculei uscate de min 500 µm ( obligatoriu peste ( obligatoriu peste ( obligatoriu peste ( obligatoriu peste suprafata amorsata in prealabil cu suprafata amorsata in prealabil cu suprafata amorsata in prealabil cu suprafata amorsata in prealabil cu 

grundul CHEMAPOX GI).grundul CHEMAPOX GI).grundul CHEMAPOX GI).grundul CHEMAPOX GI).    

        Aplicarea vopselei se va face după min. 24 ore şi max. 30 ore de la aplicarea 

grundului (amorsei). 

        Intre straturile de vopsea aplicarea se va face după min. 24 ore şi max. 30 ore. 
PrePrePrePregagagagatirea suprafetirea suprafetirea suprafetirea suprafetttteieieiei----suport:suport:suport:suport:    
    Pregatirea suprafeţei-suport din beton: 

        - betonul nou (inclusiv reparatia cimentica) are nevoie de 28 zile pentru intarire 

şi uscare inaintea aplicarii; 

        - se remediaza fisurile si alte imperfectiuni ale suportului inainte de aplicarea 

produsului cu chitul recomandat de producator; vopselele vechi, neaderente, 

prenadezul se indeparteaza in totalitate prin razuire, ardere cu lampa de benzină, 

sablare sau cu soluţia chimică CHEMICMAX  (în special pentru prenadez); nu se 

admit urme de alte vopsele. 
        - suprafeţele ce urmează a se acoperi se curăţă de impurităţi şi/sau grăsimi, se  

asperizează, praful rezultat îndepărtându-se cu ajutorul periilor (păr moale) sau prin 

suflare cu aer comprimat; 

        - suprafeţele trebuie să fie netede, plane, uscate, rezistente (stabile); 

        - trebuie avut în vederea că betoanele care conţin aditivi ca: silicaţi, alcool 

polilvinilic, ceruri, etc., pot influenţa în mod negativ aderenţa produsului la suport. 

    Pregatirea suprafeţei-suport din beton vopsit sau pardosit sintetic: 

        - in cazul in care acoperirea existenta nu este stabila aceasta se indeparteaza 

mecanic sau prin ardere, etc.; 

        - suprafata vopsita stabila se slefuieste mecanic in totalitate pentru a fi 

reacoperita cu un sistem epoxidic. ( Nu este eficienta atacarea chimica ) 

        -  suprafata trebuie desprafuita si degresata inaintea utilizarii amorsei 

epoxidice CHEMAPOX GI. 

    Alte suprafete: 

- Suprafetele se slefuiesc, desprefuiesc si degreseaza in vederea aplicarii sistemului 

epoxidic. 

 



 
 

 
 

5. CONDIŢII DE APLICARE 

 

    Produsul se depozitează la temperatura de aplicare minim 24 ore înainte de 

aplicare. 

    Înainte de deschiderea ambalajului se îndepărtează de pe acesta praful sau alte 

urme de murdărie pentru a nu contamina produsul.  

    Se omogenizează bine produsul în ambalajul original al componentei A (cca 2 min.), 

folosind un amestecător mecanic, în vederea amestecării finale a componentelor A, B. 

 

    Temperatura optimă de aplicare a produsului: 15 şi 300C. 

    Temperatura produsului: 15 şi 300C. 

    Temperatura suportului: 15 şi 400C. 

    Umiditatea relativă a mediului max. 65%. 

    Umiditatea suportului max. 4 % 

    Temperatura suportului va fi cu cel putin 30C peste temperatura punctului de rouă 

pentru a evita condensarea umidităţii pe suport, ce poate determina scăderea 

aderenţei, a luciului sau băşicări. 

 

     Produsele nu se vor aplica pe timp de ceaţă, ploaie, ninsoare, sau când există 

peliculă de apă sau gheaţă pe suprafaţa suport. 

      Se va evita deasemeni aplicarea produselor in condiţii de vânt puternic sau în 

prezenţa unei mari cantităţi de praf în atmosferă. 
6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT 

 
  Produsul se livrează în ambalaje metalice sau plastice închise etanş. Pe etichetele 

ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, tipul 

produsului, data fabricaţiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, 

cantitatea netă, semne avertizoare: INFLAMABIL ŞI NOCIV. 

    Ambalajele se depozitează în spaţii uscate, ventilate, ferite de soare şi surse de 

foc, la temperaturi cuprinse între 5 şi 350C. 

    Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru 

transportul produselor inflamabile, neexpus la radiaţii solare sau intemperii, 

respectând reglementările privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive. 

Codificare internaţională: 

    - aerian             IATA – RAR        3 inflamabil 

    - maritim          IMDG – CODE    3.2. 

    - auto-feroviar  RID – ADR          3.1.a 

Clasa de inflamabilitate conform P 118/83: LI 

7. MASURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI 

 

     Produsul conţine diluanți reactivi cu caracter inflamabil şi nociv.      
     Toate operaţiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua 

aplicând cu stricteţe normele de prevenire a 
incendiilor, normele de protecţia muncii şi igienă sanitară în vigoare. 

     Se interzice: 

        - prezenţa surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.); 

        - utilizarea echipamentelor electrice şi uneltelor neconforme cu normele în 

vigoare referitoare la medii cu risc de explozie; 
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        - contactul prelungit sau frecvent cu pielea şi mucoasele; 

        - inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor. 

     Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilaţia şi sistemele de stingere 

a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecţie 

corespunzător şi se vor respecta regulile de igiena muncii. 
 
Fraze de risc:Fraze de risc:Fraze de risc:Fraze de risc:    
R 10 - Inflamabil 

R20/21 - Nociv prin inhalare si in contact cu pielea 

R36/38 - Iritant pentru ochi si pentru piele 

R 41 - Risc de leziuni oculare grave 

 

Fraze de securitate:Fraze de securitate:Fraze de securitate:Fraze de securitate:    
S9 - A se pastra containerul/recipientul intr-un loc bine ventilat 

S 26 - In cazul contactului cu ochii,se spala imediat cu multa apa si se consulta un 

specialist 

S 36/37 - Purtati echipament de protectie si manusi corespunzatoare 

S45 - In caz de accident sau boala ,a se consulta imediat medicul(daca este posibil a i 

se arata eticheta 

S51 - A se utiliza numai in locuri bine aerisite. 

 

 

 

Toate informaţiile de mai sus sunt oferite cu bună credinţă, în vederea obţinerii celor 
mai bune rezultate cu produsele „CHEMAPOX”, ale „CHEMATEC” s.r.l. 
 Produsele „CHEMAPOX” sunt destinate utilizării profesionale şi „CHEMATEC” 
s.r.l. nu-şi asumă responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a 
folosirii acestuia în afara recomandărilor sale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Note: 


