
Περιγραφή
Το PLANOFINISH EPOXY είναι εποξειδικό βερνίκι – αδιαβροχο-
ποιητής δύο συστατικών βάσεως νερού, με ιδιαίτερα υψηλές 
αντοχές, κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους και εν γένει 
χώρους που δεν εκτίθενται σε ηλιακή ακτινοβολία. Μετά την 
ανάμιξη των  δύο συστατικών, δημιουργεί ένα λεπτόρρευστο 
μίγμα που εφαρμόζεται εύκολα πάνω σε ορυκτές επιφάνειες 
όπως αυτές των κονιαμάτων PLANOCOLOR CEMENT βελτιώ-
νοντας σημαντικά την αντοχή τους σε χημικά και παρέχοντας 
μια γυαλάδα που συχνά είναι απαραίτητη για εφαρμογές όπως 
πάγκοι σε κουζίνες ή λουτρά ακόμη και για δάπεδα με βαριά 
κυκλοφορία. Εξαιτίας της πλήρους απουσίας διαλυτών μπορεί 
να εφαρμοστεί ακόμη και σε κλειστούς χώρους που βρίσκο-
νται σε λειτουργία σε οικίες, γραφεία, εξοχικά κατά τη διάρ-
κεια ανακαινίσεων. Το PLANOFINISH EPOXY όπως και όλα τα 
βερνίκια-αδιαβροχοποιητές του συστήματος PLANOCOLOR 
CEMENT έχουν δημιουργηθεί για να καλύπτουν τους μικροπό-
ρους της τελικής επιφάνειας για τα συγκεκριμένα τσιμεντοει-
δή συστήματα, διευκολύνοντας τον καθαρισμό και παρέχο-
ντας την επιθυμητή τελική όψη κατά περίπτωση. Εν προκειμέ-
νω το PLANOFINISH EPOXY παρέχει γυαλιστερή όψη, χωρίς να 
δημιουργεί τις γνωστές κρούστες που εμφανίζουν τα συνήθη 
βερνίκια.

Χρήση - Εφαρμογές
Το PLANOFINISH EPOXY μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αδια-
βροχοποιητική προστασία επιφανειών σε εφαρμογές όπως: 
• Κονιάματα PLANOCOLOR PREMIUM ή VENETICO εσωτερι-
κούς χώρους.
• Δάπεδα, τοίχους, πάγκους κουζίνας, λουτρά, ντουζιέρες με 
PLANOCOLOR PREMIUM SP. 
• Δάπεδα εσωτερικών χώρων από PLANOCOLOR PREMIUM σε 
γραφεία, αποθήκες, εστιατόρια, εκθέσεις.
• Με ανάμιξη glitter σε τοίχους από PLANOCOLOR PREMIUM 
ή PLANOCOLOR VENETICO υπό το φως προβολέων για δημι-
ουργία ειδικών οπτικών εφέ. 
• Τοίχους από PLANOCOLOR VENETICO ή PREMIUM 2K σε χώ-
ρους με αντοχή σε χημικά, σε νοσοκομεία, φαρμακεία, εργα-
στήρια.
• Βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος που δημιουργήθηκαν 
κάνοντας επίπαση NOVADUR S και ακολούθησε εξομάλυνση 
με ελικόπτερο, σε χώρους με βαριά χρήση όπως αποθήκες, 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. 

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος
Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγές, σταθε-
ρό, χωρίς ρωγμές, λίπη, γράσα, χαλαρά στοιχεία και εν γένει 
απαλλαγμένο από συστατικά που να μπορούν να εμποδίσουν 
την διείσδυση του PLANOFINISH EPOXY σε αυτό. Επιπλέον το 
υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό χωρίς ανιούσα υγρασία 

Διάφανο εποξειδικό βερνίκι δύο συστατικών, βάσεως νερού για 
αδιαβροχοποιητική προστασία επιφανειών εσωτερικών χώρων 

(max 4%) υφιστάμενη ή υγρασία που ενδεχομένως να προκύ-
ψει στο μέλλον. Σε αντίθεση με το πολυουρεθανικό βερνίκι 
DRY BRIGHT το οποίο έχει την ιδιότητα να καλύπτει τριχοειδείς 
ρωγμές, το PLANOFINISH EPOXY δεν διαθέτει αυτή την ιδιό-
τητα και για αυτό το λόγο πρέπει πριν την εφαρμογή να έχουμε 
εξασφαλίσει ότι το υφιστάμενο αισθητικό αποτέλεσμα μας 
ικανοποιεί. Ακόμη επειδή το PLANOFINISH EPOXY σφραγίζει 
και αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται, εί-
ναι απαραίτητο να έχουμε εξασφαλίσει πως όλη η υγρασία πχ 
του PLANOCOLOR PREMIUM 2K ή VENETICO έχει φύγει, δια-
φορετικά η τελική όψη θα εμφανίσει διχρωμίες οι οποίες θα 
οφείλονται στην εγκλωβισμένη στο υπόστρωμα υγρασία η 
οποία δεν έχει διέξοδο κάτω από τη στρώση του PLANOFINISH 
EPOXY.  
Προετοιμασία του μίγματος
Αδειάζουμε το συστατικό Β (καταλύτη) μέσα στο δοχείο που 
περιέχει το συστατικό Α και αναμιγνύουμε χρησιμοποιώντας 
μηχανικό αναδευτήρα μέχρι πλήρους ομογενοποιήσης του 
μίγματος σε αργές στροφές. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέ-
πεται η μερική ανάμιξη των 2 συστατικών διαφορετικά υπάρ-
χει σημαντικός κίνδυνος το βερνίκι είτε να μην στεγνώσει στην 
ώρα του με αποτέλεσμα την επικάθιση σκόνης, είτε να μην 
στεγνώσει καθόλου.

Εφαρμογή του μίγματος
Εφαρμόζουμε το μίγμα του PLANOFINISH EPOXY χρησιμοποι-
ώντας μικρό ρολό σε ένα λεπτό ομοιόμορφο στρώμα πάνω στο 
υπόστρωμα πιέζοντας το καλά για να μην δημιουργούνται λί-
μνες από περίσσεια του υλικού. Σε περίπτωση όπου δημιουρ-
γηθούν ¨λίμνες¨ πάνω στην επιφάνεια και στεγνώσουν, θα δη-
μιουργηθεί ρωγμή πάνω στην στρώση του βερνικιού. Κατόπιν 
εφαρμόζουμε και δεύτερο χέρι του PLANOFINISH EPOXY σε 
διεύθυνση κατακόρυφη από την προηγούμενη. Αυτή η εργα-
σία γίνεται όσο η πρώτη στρώση είναι ακόμη νωπή χωρίς ανα-
μονή και , χωρίς να αφήνουμε "λίμνες" από περίσσια υλικού. Το 
μίγμα στην αρχή της εφαρμογής είναι γαλακτερό και κατόπιν 
όταν αρχίσει να στεγνώνει γίνεται διάφανο. Σε περίπτωση 
όπου μετά από 20 - 30 λεπτά  στους 230C το βερνίκι δεν γίνει δι-
αφανές ή αν μετά από 3 - 4 ώρες δεν έχει στεγνώσει τότε πιθα-
νότατα έχει γίνει λάθος στην ανάμιξη και το βερνίκι πρέπει να 
απομακρυνθεί άμεσα από την επιφάνεια εφαρμογής χρησιμο-
ποιώντας μεταλλική σπάτουλα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. Η 
εφαρμογή του μίγματος πρέπει να γίνεται εντός 60 - 90 λε-
πτών, ακόμη και αν το μίγμα παραμένει εργάσιμο μέσα στο δο-
χείο ανάμιξης. Εν γένει το τελικό αποτέλεσμα  πρέπει να θυμί-
ζει σαν τελικό αποτέλεσμα περισσότερο αδιαβροχοποιητή και 
λιγότερο ‘κλασικό βερνίκι’. 

Δημιουργία ειδικών εφε με glitter
Είναι δυνατή η ανάμιξη του PLANOFINISH EPOXY με glitter 
κατά την ανάμιξη των δύο συστατικών. Σε κάθε περίπτωση 

▷ Κατάλληλο για πάγκους, τραπέζια από κονιάματα PLANOCOLOR CEMENT
▷  Συνδυάζεται με glitter
▷  Παρέχει προστασία από συνήθη οικιακά χημικά 
▷  Κατάλληλο για δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας
▷  Βάσεως νερού και άοσμο – ιδανικό για κλειστούς χώρους
▷  Κατάλληλο και για αγυάλιστη πέτρα
▷  Παρέχει γυαλιστερή όψη
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όμως το μίγμα πρέπει να ανακατεύεται πολύ συχνά. Ο λόγος 
είναι ότι κατά την εφαρμογή  το glitter κατακάθεται και δεν 
έχουμε ομοιόμορφη διασπορά στο μίγμα. Μπορούμε επίσης 
να εφαρμόσουμε glitter χρυσό, ασημί ή χάλκινο με επίπαση 
πάνω στη νωπή και κολλώδη επιφάνεια του PLANOFINISH 
EPOXY σε δάπεδο ή ακόμη και σε κατακόρυφη επιφάνεια 
αλλά η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι δυσκολότερη δεδο-
μένου ότι απαιτεί άμεση επαφή με την επιφάνεια κάτι που 
συχνά δεν είναι δυνατό. Επιπλέον η κατανομή με επίπαση 
του glitter σπάνια είναι ομοιόμορφη.. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως δεν πρέπει να επιτρέπουμε τη δημιουργία ¨λιμνών¨ 
περίσσειας PLANOFINISH EPOXY στο υπόστρωμα.

Συντήρηση
Ο καθημερινός καθαρισμός επιφανειών που έχουν δεχθεί την 
προστασία της στρώσης του PLANOFINISH EPOXY γίνεται με 
ουδέτερα καθαριστικά όπως το NEUTRAL CLEANER αδιάλυτο 
ή διαλυμένο σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Για ειδικές 
περιπτώσεις καθαρισμού όπως μαυρίλες από λάστιχα, οικια-
κούς λεκέδες, κεριά κλπ συνιστάται η χρήση του ALCALINE 
CLEANER διαλυμένου σε νερό σε αναλογία 1 ÷ 10 - 1 ÷ 20. Αν 
απαιτηθεί η εφαρμογή αλάτων ή "σκληρών" λεκέδων όπως 
υπολειμμάτων τσιμέντου κλπ εφαρμόστε το ACID CLEAN 
διαλυμένο σε νερό σε αναλογία 1 ÷ 3 ή 1 ÷ 4 και ξεπλένετε 
καλά με νερό. Σε κάθε περίπτωση πάντως για χρήση του ACID 
CLEAN ή του ALCALINE CLEANER να προηγείται δοκιμαστική 
εφαρμογή.

Kατανάλωση
Η κατανάλωση εξαρτάται από την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος. Επιφάνειες PLANOCOLOR CEMENT 100 - 
200gr/m². Σε φυσικούς λίθους 120 - 200 gr/m².

Καθαρισμός
Εργαλεία και δοχεία πρέπει να πλένονται αμέσως με καθαρό 
νερό και οινόπνευμα. Όταν το PLANOFINISH EPOXY στεγνώ-
σει ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα και ισχυρά 
διαλυτικά.

Αποθήκευση
Το PLANOFINISH EPOXY παραμένει αμετάβλητο για τουλάχι-
στον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, προ-
στατευμένο από παγετό και την απευθείας έκθεση στον ήλιο. 
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι από +5°C έως 
+35°C.

Συσκευασία
Το PLANOFINISH EPOXY διατίθεται σε συσκευασία (Α+Β) 
(2+1) kg αντίστοιχα.              

Συστάσεις 
• Μην προσθέτετε στο μίγμα του PLANOFINISH EPOXY τσι-
μέντο, ασβέστη, υδραυλικά συνδετικά αδρανή, ή χρωστι-
κές.
• Μην αναμιγνύετε μερικώς τα δύο συστατικά. Οι συσκευα-
σίες είναι προζυγισμένες επακριβώς για να γίνεται η αντί-
δραση και σε περίπτωση λάθους το μίγμα δεν θα πήζει.
• Μην εγκλωβίζετε υγρασία κάτω από τη στρώση 
PLANOFINISH EPOXY. 
• Το μίγμα PLANOFINISH EPOXY πρέπει να εφαρμόζεται 
εντός 60 - 90 λεπτών μετά την ανάμιξη των δυο συστατικών. 
Σε αντίθετη περίπτωση (ακόμη και αν φαίνεται εργάσιμο) το 
μίγμα "κόβει" και η εφαρμογή γίνεται προβληματική.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH EPOXY σε εξωτερικούς 
χώρους ή εν γένει επιφάνειες με απευθείας ηλιακή έκθεση.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOFINISH EPOXY πάνω σε γυαλι-
σμένα πετρώματα ή εν γένει επιφάνειες μειωμένης ή μηδε-
νικής απορροφητικότητας.  

ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Χημική βάση
εποξειδική ρητίνη δύο 
συστατικών

Μορφή λεπτόρευστο υγρό

Χρώμα
Μέρος Α: λευκό, 
Μέρος Β: κίτρινο

Ειδικό βάρος 1,1gr/m3

Ιξώδες 600 mPa.s στους +230C

Αποθήκευση 12 μήνες

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Αναλογία ανάμιξης (Α:Β) 2 : 1 κατά βάρος

Χρόνος ζωής στο δοχείο περίπου 60 λεπτά

Ελάχιστη θερμοκρ. σκλήρυνσης +80C

Βατότητα μετά από 4 ώρες 

Δέχεται επικάλυψη μετά από 12 - 36 ώρες 

Τελικές Επιδόσεις

Σκληρότητα κατά SHORE D 80

Τελικές αντοχές
μετά από 7 ημέρες στους 
+230C

Συμπεριφορά στη φωτιά 
(ΕΝ 13501 - 1) F
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Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό 
το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας 
μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να λη-
φθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακρο-
χρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέ-
ρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέ-
ρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε 
περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που 
πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώ-
ρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ει-
δοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνι-
κών Δεδομένων ανατρέξατε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή 
απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο Δεδομένων 
Ασφαλείας.
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