
Използва се като грунд в системи на епоксидна 
основа. Полага се върху бетон или циментова 
мазилка в случаите, когато основата е с висока 
влажност. Ниско вискозен материал, който може да 
се използва за инжектиране или запълване на 
пукнатини в бетонните елементи. АДИНГПОКС 
1ПВ е част от система за обработка на 
повърхността на пешеходни пътеки на мостове, 
използван в съчетание с материали на база на 
метакрилатна смоли АДИНГМАРКЕР-П.

Област на  приложение:

АДИНГПОКС-1ПВ
Двукомпонентно епоксидно покритие с нисък вискозитет за употреба върху влажни 
основи

Свойства:

Прозрачна ниско вискозна двукомпонентна 
епоксидна смола;
Отлична адхезия към суха и влажна бетонова 
основа;
Висока пенетрация;
Устойчив на негативен воден натиск;
Водоустойчив и водонепропусклив;
Бактериологично устойчив;
Добра устойчивост на слаби киселини, разтвори 
на соли и минерални масла;
Устойчив на нефт и нефтени деривати

Технически проспект
издание  01/2016
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Teхнически характеристики:

Обемна плътност:

Отношение на смесване:

Отворено време на работа 
она Т= 20-25 С 

Тип:

 34 – 45 mins

Ниско вискозна 
епоксидна смола

31,05 - 1,15 g/cm

                 A : B= 2:1

АДИНГПОКС1ПВ може да се нанася върху нова 
бетонна основа, доколкото свързването на бетона е 
приключило. Върху новоположената бетонна 
основа не трябва да има останала вода или 
циментно мляко по повърхността й.

Pakuvawe:ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Нова бетонна основа:

АДИНГПОКС-1ПВ

Опасност за здравето: Трябва да се избягва контакт на материалът с кожата или очите, както и директно вдишване при забъркването на А и 
Б компонента. При инцидентен контакт, материалът трябва да се отстрани със суха кърпа или навлажнена с Разтворител П, а след това 
мястото добре да се измие с чиста вода и сапун. Ако материалът пръсне в очите, е необходимо веднага да се измият с чиста вода и да 
потърси медицинска помощ. Нужно е да се осигури проветряване на местата, където ще се работи със смоли и разтворители.
Пожар: Адингпокс 1ПВ и Разтворител П съдържат запалими разтворители. Не трябва да се изплзва в близост до открит огън или да се пуши 
по време на нанасянето.
Чистене и депониране: Несвързани остатъци от Адингпок 1ПВ се почистват с Разтворител П. Стария амбалаж трябва да се депонира 
според местните наредби и регулации за този тип отпадък. Препоръчваме начина на нанасяне и нужните количества да се пригодят към 
условията на обекта, както и задължително използване на адекватно оборудване.
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Вносител и дистрибутор:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България, 
Производство и складoва база: кв. Караманица 88, 
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06; 
е-mail: factory_pernik@ading.eu;  www.ading.еu

Производител:
АДИНГ АД, Скопие; 

Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие, 
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840; 

e-mail: ading@ading.com.mk;  www.ading.com.mk

Преди забъркването на сместа е необходимо двете 
компоненти А и Б предварително отделно да се 
разбъркат. Материалът се използва след смесване 
на двете компоненти с електрическа бъркалка на 
бавни обороти (300-500 об./мин) до пълна 
хомогенизация. Количеството на материала, който 
ще се забърка трябва да бъде в съответствие с 
отвореното време на работа на материала.
 Материалът се нанася равномерно, с твърда 
четка, с която се втрива в основата. За високо 
порьозни повърхности може да се наложи повторно 
грундиране на основата. Температурата на 
основата при нанасяне на материала трябва да 

o oбъде от 10 C до 30 C. Относителната влажност на 
въздуха при нанасяне трябва да е < 70%.

Pakuvawe:Pakuvawe:Pakuvawe:Полагане:

Разходна норма: 
За един слой: 0,2-0,3 kg/m²

Опаковка:
В комплект (А+Б компонента) от 3,3 kg
(А компонента – 2,2 kg и Б компонента – 1,1 kg)
В комплект (А+Б компонента) от 19,5 kg
(А компонента – 13,0 kg и Б компонента – 6,5 kg)

Складиране:
В оригиналната, затворена опаковка, в сухо 
помещение, при температура от 10°C до 30°C, 
защитена от пряка слънчева светлина. Срок на 
употреба 9 месеца.

Чистене: 
Инструментите се почистват с РАСТВОРУВАЧ-П 
непосредствено след употреба.

Стара бетонна основа:
Основата трябва да е здрава, обезпрашена и 
обезмаслена за да се постигне добра адхезия. 
Отстраняването на циментното мляко се извършва 
по механичен път. Мазни петна и други нечистотии 
трябва да се третират с подходящи препарати. 
Всички повредени участъци, трябва да се третират 
с материали от производствената програма на 
АДИНГ. 
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