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 Certified Quality System as ISO 9001 & Environmental Management System as ISO 14001                                                                   
                                                                                                                                                                   Hyperloor-2K/EE/14-05-13   

Αυτοεπιπεδούµενο Υλικό Επίστρωσης Βιοµηχανικών ∆απέδων 
Πολυουρεθανικής Βάσεως ∆ύο Συστατικών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                : 

Το Hyperfloor-2K ® είναι ένα αυτοεπιπεδούµενο 

υλικό επίστρωσης, πολυουρεθανικής βάσεως δυο 

συστατικών, χωρίς διαλύτες, µε ελαστικότητα και  
υψηλή αντοχή στην τριβή. Χρησιµοποιείται για την 

εξοµάλυνση και κατασκευή βιοµηχανικών δαπέδων 

µε δυνατότητα γεφύρωσης ρωγµών και 

εφαρµόζεται σε µεγάλο πάχος.  
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                                                             : 

• Βιοµηχανικά δάπεδα. 
• Μεγάλα καταστήµατα, χώροι εκθέσεως, 

εµπορικά κέντρα. 
• Χώροι σταθµεύσεως οχηµάτων. 
• Αποθηκευτικοί χώροι εργοστασίων. 
• Ξενοδοχεία, εστιατόρια, µαγειρεία, 

νοσοκοµεία. 
• Στην ναυτιλία σε καταστρώµατα πλοίων 

κλπ. 
• Μοναδική λύση για ψυκτικούς θαλάµους. 
• Στεγάνωση και προστασία υπαίθριων 

γκαράζ οροφής κτηρίων. 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ                                                  : 
• ∆εν Περιέχει διαλύτες 

• Μεγάλος χρόνος εργασιµόητας 

• ∆υνατότητα εφαρµογής και σε χαµηλές 
θερµοκρασίες. 

• Ελαστικότητα και σε χαµηλές θερµοκρασίες  

• Εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες. 

• Μεγάλη αντοχή στην τριβή. 

• Άριστη αντοχή στα χηµικά. 

• Excellent chemical resistance. 

• Μη Τοξικό κατάλληλο για επαφή µε πόσιµο νερό. 
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                             : 
 

Κατάσταση υποστρώµατος χωρίς αστάρι: 

• Σκληρότητα επιφάνειας: R28 =15Mpa 

• Υγρασία επιφάνειας: W < 10% 

• Θερµοκρασία εφαρµογής:  5 oC - 35 oC 

• Σχετική υγρασία ατµόσφαιρας: < 85% 
 
Καθαρίζουµε την επιφάνεια από τα σαθρά υλικά, σκόνες, 
φυτικούς οργανισµούς, άλατα, λάδια .  
Τα σαθρά υλικά πρέπει να λειαίνονται και να 
αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία.  
Ανακατεύουµε το συστατικό Β µε αναµικτήρα σε χαµηλές 
στροφές(250-300 στροφές) για 5-10 λεπτά ώστε να γίνει 
οµογενοποίηση της απόχρωσης και στην συνέχεια 
προσθέτουµε το συστατικό Α. Αναδεύουµε  τα δυο 
συστατικά Α+Β µε λίγες στροφές για 5 λεπτά ώστε να 
έχουµε πλήρη οµογενοποίηση του µίγµατος.  
Περιµένουµε 5 λεπτά έως ότου ελευθερωθεί ο 
παγιδευµένος αέρας. 
Στην συνεχεία αδειάζουµε το περιεχόµενο του κουβά 
προσεκτικά και στρώνουµε το µίγµα µε οδοντωτή 
σπάτουλα, σε πάχος 2-5mm µε ή χωρίς την προσθήκη 
πυριτικής άµµου (χαλαζίας).  
Μετά το άπλωµα µε την οδοντωτή σπάτουλα, 
επιβάλλεται η χρησιµοποίηση ειδικού αγκαθωτού ρολού, 
για οµογενοποίηση  και απεγκλωβισµό του αέρα πριν 
την οριστική σκλήρυνση του υλικού.  
Σαν τελική στρώση περνιέται 

• Hyperdesmo D  ή Hyperdesmo Ρ (εσωτερική 

χώροι) 

• Hyperdesmo ADY (γυαλιστερό) ή 
Hyperdesmo ADY-100 (µατ) για εξωτερικοί 

χώροι. 
Για επιλογή Ασταριού επικοινωνήστε µε το τεχνικό 
µας τµήµα. 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                                                               : 
15,5 Kg + 4,5Kg (20Kg) 
3,87 Kg + 1.25 Kg (5 Kg) 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ                                                          : 

Στην αρχική του συσκευασία, τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παραγωγής σε θερµοκρασία  5 oC - 
25oC  σε ξηρούς χώρους. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  HYPERFLOOR-2K                   : 
 
ΡΕΥΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ: 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
-Χρόνος εργασιµότητας 
(25°C) & 55% RH 

Min. -          20-30 

-Ιξώδες (BROOKFIELD) 
upon mixing  

cP ASTM D2196-86, at 25oC          3000 

- Ειδικό βάρος gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 
at 20oC 

Component A 
(hardener): 1.2 
Component B 
(resin) : 1.26 

-Αρχικός χρόνος 
στεγνώµατος (25oC) & 55% 
RH 

Ώρες -                 2-3 

 
 
Το Φιλµ: 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
-Θερµοκρασία Λειτουργίας oC - -40 to 80 

- Μέγιστη Θερµοκρασία 
λειτουργίας  (shock) 

oC - 200 

-Σκληρότητα Shore D ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 >60 
-Τάση Θραύσης 23 oC    N/mm2

 ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >30 
-Ελαστικότητα 25 oC % ASTM D412 >50 
-∆ιαπερατότητα Υδρατµών gr/m2.hr ASTM E96 (Water Method) @0,8 

-Αντοχή σε θλίψη 

 

Ν/mm2 DIN 53455. 3,2, 

-Aντοχή στην τριβή   Τaber Abraser, 1000 κύκλους / 1000gr 
βάρος), DIN 53754 

µείωση 60gr 

 
 
 
 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο κείµενο σχετικά µε τον τρόπο  
χρήσης του υλικού, παρέχονται χωρίς καµία εγγύηση, επειδή οι  
µέθοδοι εφαρµογής ποικίλλουν από πελάτη σε πελάτη και δεν µπορούν 
 να ελεγχθούν από την εταιρεία µας.  Προτείνουµε τον δοκιµαστικό 
 έλεγχο πριν την τελική χρήση του προϊόντος.  Είµαστε στη διάθεση  
σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 
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