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АДИНГПОКС 1ПВ  
Двукомпонентно епоксидно покритие с нисък вискозитет за употреба  
върху влажни бетонни основи 
 
 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Предварително покритие – грунд при всички епоксидни системи. За импрегниране на 
бетонни повърхности или повърхности с циментов разтвор. 
Може да се нанася върху суха и частично мокра бетонна основа, предварително добре 
почистена, обезмаслена с отстранени лабилни части от основата. АДИНГПОКС 1ПВ се 
прилага като част от системата за обработка на пешеходни пътеки по мостове в 
комбинация с покрития на базата на метакрилатна смола АДИНГМАРКЕР П или 
АДИНГКОЛОР РФ.  
 

СВОЙСТВА 

 Прозрачна, ниско вискозна двукомпонентна епоксидна смола;  

 Отлична адхезия към суха и влажна бетонна основа;  

 Водоустойчив и водонепропусклив;  

 Бактериологично устойчив;  

 Добра устойчивост на слаби киселини, разтвори на соли и минерални масла; 

 Устойчив на нефт и нефтени деривати; 
 

ТЕХНИЧКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

СВОЙСТВО МЕТОД ДЕКЛАРИРАНА СТОЙНОСТ 

Външен вид (А+Б компонент)  - 
светлокафява прозрачна 

течност 

Съотношение на смесване - А:Б = 1,7 : 1,0 

Обемна маса - А + Б: 1,05 - 1,09 g/cm³ 

Отворено време за работа при температура от 
20°С до 25°С 

 до 60 min 

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: 

Нова бетонна основа  
АДИНГПОКС1ПВ може да се нанася върху нова бетонна основа, доколкото свързването на 
бетона е приключило.  
 
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. 
Проникналата мазнина и замърсявания в основата трябва трябва да се отстранят с 
препарати предназначени за тази цел. Всички повредени участъци, трябва да се третират 
с материали от производствената програма на АДИНГ.  
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ПОЛАГАНЕ: 

Преди забъркването на сместа е необходимо двете компоненти А и Б предварително 

отделно да се разбъркат. Материалът се приготвя чрез смесване на двете компоненти с 

електрическа бъркалка на бавни обороти (300 до 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 върху повърхността, с валяк, с който материалът 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 

бъде от 10°C до 20°C. Температурата на околната среда по време на изпълнението на 

строителните работи трябва да бъде от 10°C до 30°C. АДИНГПОКС 1ПВ може да се нанася 

и при повишена относителна влажност на въздуха, но се препоръчва тя да не надвишава 

80%.  
 

РАЗХОДНА НОРМА 

За един слой: 0,2 - 0,3 kg/m²  
  

 

ОПАКОВКА 

В комплект (А+Б компонент) 3 kg 
(А компонент – 1,9 kg и Б компонент – 1,1 kg) 
В комплект (А+Б компонента) 24,3 kg 
(А компонента – 15,3 kg и Б компонент – 9,0 kg) 
 
 

ПОЧИСТВАНЕ 

Инструментите и оборудването се почистват с Растворувач-П веднага след употреба.  
 
 

СКЛАДИРАЊЕ 

В оригиналната, затворена опаковка, в сухи помещения, при температура от 10°C до 30°C, 

защитена от пряка слънчева светлина. Срок на употреба 9 месеца. 

 
 

Опасност за здравето: Необходимо е да се избягва контакт на продукта с кожата или очите, както и директно вдишване при 

смесване на компонентите. В случай на внезапен контакт, продуктът трябва да се отстрани незабавно със суха кърпа или леко 

намокрена с Растворувач П и след това да се почисти добре с чиста вода и сапун. Ако материалът влезе в контакт с очите, е 

необходимо незабавно да се изплакне с чиста вода и да се потърси медицинска помощ. Необходимо е да се осигури 

вентилация на помещенията, където се експлоатира смоли и разтворители. 

Пожар: Адингпокс 1ПВ и Растворувач П съдържат запалими разтворители. Не трябва да се използват в близост до открит огън 

или да се пуши по време на нанасянето.  

Почистване и депониране: Несвързаните остатъци от Адингпокс 1ПВ се почистват с Растворувач П. Старите използвани 

опаковки трябва да се изхвърлят съгласно местните наредби и разпоредби за този вид отпадъци. Препоръчваме методът на 

приложение и необходимите количества да бъдат съобразени с условията на съоръжението, както и задължителното 

използване на подходящо защитно облекло. 


