
RAYPOX MULTILAYER - fisa tehnica
INVELIS EPOXIDIC IN MAI MULTE STRATURI PENTRU PARDOSELI, BI-COMPONENT, 

CU 100% SOLIDE

PREZENTARE PRODUS
Răşină epoxidică bi-componentă, cu 100% 
solide, incoloră concepută pentru a construi un 
invelis gros multistrat, pentru protecţia de 
pardoseli din beton. 

Poate fi aplicat pentru a proteja pardoselile la 
interior pentru:

• Unitătile de productie.
• Zonele slab ventilate.
• Parcări.
• Depozite.

DETALII PRODUS ÎNAINTE DE APLICARE
Compoziţie chimică: răşină lichidă epoxidică 
bi-componentă

• Componenta A: răşină epoxidică 
modificată continand Bisfenol A/F

• Componenta B: intaritor pe bază de 
poliamină.

Ambalare: kituri de 14 kg (10 + 4 kg) si de 7 
kg  (5 + 2 kg).
Conţinut de solide: 100 % volumic.
Culoare: incolor.
Densitate: 1,1 g/cm3.
Vascozitate. 300 cPs.
Proportia de amestec A + B. 2,5 / 1
Durata de viata a amestecului (timpul de  
reactie a amestecului): 30 minute la 25°C.

PROPRIETĂŢILE RASINII INTARITE
Invelis uniform, lucios şi rigid. 

CERINŢE SUPRAFATA
Pentru o penetrare bună şi aderenţă, suprafaţa 
trebuie să respecte întotdeauna urmatoarele 
cerinţe:

• Coezivă / compactă min. 1.5 N/mm2 (la 
smulgere)

• Aspect regulat şi netedă. 
• Curată, uscată, fără praf sau umezeală.

• Fara contaminare de uleiuri, grăsimi, 
unsori, silicon... 

PREGATIREA SUPRAFETEI
Pregătirea suprafeţei este o problemă-cheie în 
toate aplicaţiile de protectie pardoseli.

Activitatile de pregatire trebuie să fie efectuate 
imediat înainte de aplicarea acoperirilor cu 
scopul de a evita riscurile de contaminare în 
continuare sau acumularea de murdărie.

Contaminarile cu grăsimi, siliconi şi / sau 
uleiuri ar trebui să fie eliminate înainte de 
tratarea mecanică.

Întotdeauna va fi necesar un tratament 
mecanic pentru a realiza o suprafaţă cu 
porozitate, fără particule libere sau de praf . 

AMESTECAREA SI OMOGENIZAREA 
CELOR DOUĂ COMPONENTE 
Se toarnă componenta B în componenta A, 
care trebuie fiecare să fie deja bine 
omogenizate, apoi se amestecă până când se 
obţine o culoare uniforma şi o emulsie fluida 
consistentă.

Cand cele doua componente ale rasinii sunt 
bine amestecate, se toarna nisipul cuartos si 
se amesteca din nou pana ce se obtine un 
lichid uniform.

APLICAREA SISTEMULUI MULTISTRAT 2 
MM
1: Amorsa: Raypox Multilayer se aplica 
folosind un trafalete sau o gletiera din cauciuc 
(aprox. 0,25 kg/m2).

2: Nisip cuartos peste rasina neintarita (0,4-0,8 
mm). Aprox 1 kg/m2. Se indeparteaza nisipul 
ne aderat folosind un aspirator atunci cand 
rasina s-a uscat.
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3: Al doilea strat de Raypox Multilayer 
amestecat cu nisip cuartos (0 – 0,5 mm). 
Proportia masica 1 Raypox Multilayer / 1,5 
nisip cuartos. Va fi necesar aprox 0,65 kg/m2 
de Raypox Multilayer. Amestecul se aplica 
folosind o gletiera metalica.

4: Nisip cuartos peste rasina neintarita (0,4-0,8 
mm). Aprox 3 kg/m2. Se indeparteaza nisipul 
ne aderat folosind un aspirator atunci cand 
rasina s-a uscat.

5: Top Coat: Raypox Multilayer (incolor) daca 
in pasul 4 a fost aplicat nisip cuartos colorat 
sau Raypox Multilayer Color. Se aplica 
folosind o gletiera de cauciuc. Aprox 0,45 
kg/m2.

Aplicarea de rasina va fi facuta la o 
temperatura mai mare cu 3º C fata de punctul 
de roua.

Temperatura aerului trebuie sa fie peste 5 ºC 
si umiditatea relativa sa fie sub 80%.

Temperatura maxima de aplicare, in niciun caz 
nu va trebui sa depaseasca 40 °C.

Cel mai bine rasina se aplica intre 10º si 30ºC.

Aceste conditii trebuie sa fie mentinute pe 
toata durata perioadei de uscare.

Este, de asemenea, recomandat ca aplicarea 
sa se faca in conditiile unui aflux mare de aer, 
prin ventilare / extractie fortata a aerului.

TIMPUL DE USCARE
Timpul de uscare poate varia in functie de 
temperatura, umiditatea aerului şi
suprafaţă.

• TIMPUL DE USCARE PANA SE POATE 
ATINGE. 12-24 ore

• TRAFICABIL. 24-48 ore.
• USCARE TOTALA. 7 zile.

CURATAREA UNELTELOR
Curatarea uneltelor se face cu apă imediat 
înainte de rasina sa se usuce. 

DEPOZITARE
Produsul este sensibil la inghet, asa ca este 
recomandat sa fie depozitat într-un loc cald şi 
uscat. 
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