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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Τι είναι το εποξειδικό δάπεδο;

Άλλα γνωστά συστήματα 
ρητίνης για δάπεδο είναι 
το πολυουρεθανικό, το 

MMA(Methyl Methacrylate) 
και τα πολυασπαρτικά.

Ο καλύτερος ορισμός για το εποξειδικό δάπεδο είναι ένα επίστρωμα/επίχρισμα 
(ή ένα συνδυαστικό σύστημα επιχρισμάτων), το οποίο χρησιμοποιείται για να 
καλύψει και ν προστατεύσει υπάρχοντα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και 
άλλες επιφάνειες.Τα εποξειδικά επιστρώματα προκύπτουν από την αντίδραση 
δύο συστατικών (της ρητίνης και του σκληρυντή),συνεπώς πρέπει να 
προηγηθεί η ανάμειξή τους,ώστε το το προϊόν να είναι έτοιμο προς χρήση.

Το εποξειδικό δάπεδο είναι μόλις ένας από τους πολλούς διαφορετικούς 
τύπους ρητινοειδών συστημάτων δαπέδων.Παρ´ όλα αυτά,αποτελεί το πιο 
διαδεδομένο και γι’ αυτό συχνά ο όρος “εποξειδικό χρώμα” χρησιμοποιείται ως 
συνώνυμο του όρου “ρητινοειδές δάπεδο”.

Πού χρησιμοποιείται κυρίως το
εποξειδικό δάπεδο;
Τα εποξειδικά αναπτύχθηκαν,αρχικά, για βιομηχανική χρήση όπου τα δάπεδα 
χρειάζεται να είναι ανθεκτικά σε βαριά καταπόνηση και να καθαρίζονται 
εύκολα. Σήμερα, εξυπηρετούν όλους τους τύπους βιομηχανικών εφαρμογών, 
όπως χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (parking-garage), αποθήκες κτλ. 
Χρησιμοποιούνται,ακόμη, σε βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων, καθώς 
τα απρόσκοπτα δάπεδα (seamless floors) είναι ιδανικά για τη διασφάλιση της 
υγιεινής και της ασφαλείας.



Πώς εφαρμόζονται τα ρητινοειδή 
συστήματα δαπέδων;
Τα στάδια-κλειδιά τη εφαρμογής των συστημάτων δαπέδων είναι: 
1. Προετοιμασία επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να προετοιμαστεί 

κατάλληλα, ώστε να υποδεχτεί το επίχρισμα. Σε αυτό το στάδιο 
εμπεριέχονται βήματα, όπως το τρίψιμο, η λείανση κτλ. 

2. Γέμισμα/Στοκάρισμα και επιδιόρθωση ρωγμών και ανομοιόμορφων 
σημείων: Πριν τη βαφή (με το επίχρισμα) απαιτείται ο έλεγχος για τυχόν 
ρωγμές κι άλλα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά, καθώς θα ζημιώσουν τόσο 
τεχνικά όσο και αισθητικά το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το βήμα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε πριν είτε μετά το αστάρωμα. 

3. Αστάρωμα: Αυτό το βήμα αποτελεί προαπαιτούμενο, ώστε να “σφραγιστεί” 
η επιφάνεια, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να υποδεχτεί το επίχρισμα. 

4. Εφαρμογή του επιχρίσματος στο δάπεδο.Συμβουλευτείτε τους διάφορους 
τύπους συστημάτων δαπέδων που ακολουθούν.

Σύστημα Περιγραφή Πάχος

Συστήματα δαπέδων/
βαφής λεπτού 
επιστρώματος

Ο βασικότερος τύπος εποξειδικού 
δαπέδου που αποτελείται από 

ένα ή δύο στρώματα εποξειδικού 
επιχρίσματος. Συνήθως, 

εφαρμόζεται με ρολό ή σπάτουλα.
Ιδανικό για ελαφριά και μέση 

φθορά.

Συνήθως 200 microns/
στρώση

Αυτοεπιπεδούμενα 
συστήματα δαπέδων

Αυτό το σύστημα δημιουργεί μια 
εντυπωσιακά γυαλιστερή και άψογα 
λεία επιφάνεια. Το σύστημα ρητίνης 
χύνεται στο δάπεδο και απλώνεται 
με μια οδοντωτή σπάτουλα και ένα 

σπειροειδές ρολό. Απαιτείται ένα 
ελάχιστο πάχος για να επιτευχθεί η 

κατάλληλη λεία επιφάνεια.

Τουλάχιστον 1,5 mm, 
συνήθως 3 mm.

Συστήματα 
αναμετάδοσης

Αυτά είναι ευέλικτα/πολύπλευρα 
εποξειδικά συστήματα που 

κοινώς χρησιμοποιούνται για 
αντιολισθητικές επιφάνειες και 

για βιομηχανικά δάπεδα που 
υπομένουν ισχυρές καταπονήσεις 

και δάκρυσμα.

Αυτά τείνουν να ξεκινούν 
από 1-2mm και να φτάνουν 

πάνω από 10mm.

Διακοσμητικά 
συστήματα 

συνδεδεμένα με ρητίνη

Αυτά τα δάπεδα κατασκευάζονται 
από τον συνδυασμό καθαρής 

εποξειδικής ρητίνης με έναν τύπο 
αδρανούς προσμίγματος ή filler που 

δημιουργεί αυτό το διακοσμητικό 
αποτέλεσμα. Αυτά τα συστήματα 

συνήθως εφαρμόζονται με 
σπάτουλα.

Τυπικά ξεκινούν από 2 mm 
και φτάνουν πάνω από 5 

mm.

Μεταλλικά συστήματα
δαπέδων

Αυτά τα συστήματα δημιουργούν 
ένα βαθιά γυαλιστερό μεταλλικό 

αποτέλεσμα στο δάπεδο μέσω ενός 
συνδυασμού μεταλλικών χρωμάτων. 
Συνήθως, μια σκούρη στερεά βάση 
και έπειτα εφαρμόζονται μεταλλικά 

εποξειδικά επιχρίσματα τα οποία 
απλώνονται από πάνω.Ισως 

χρειαστούν κοινά τελικά στρώματα.

1-2 mm σε πάχος

Παρατηρούμε,βέβαια, 
όλο και περισσότερο την 
εφαρμογή ρητινοειδών 
δαπέδων σε εμπορικά 

καταστήματα, ξενοδοχεία 
και χώρους αναψυχής.


