
Технически фиш за продукта
ROXOL XPS

Саморазливен под за най-висок трафик, включително индустриален.
Като крайно покритие за вътрешна и външна употреба.

РОКСОЛ XPS
                                                                                                                                                                       Саморазливни подове

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
РОКСОЛ ХРS е бързосъхнещ саморазливен под на
циментова основа за вътрешно и външно приложение.
Препоръчва се за помещения с всякакви
натоварвания, включително индустриален трафик и
помещения с големи точкови натоварвания.
Подходящ е за направа на крайни покрития с
дебелина от 3 мм до 15 мм в една работна операция.
Готов за смесване и лесен за употреба.

УПОТРЕБА
· за бързо покриване на подове - дебелина 3 до 15мм на един непрекъснат слой;
· за бързосъхнеща вложка за бързо покриване (с добавка на 30% пясък): дебелина от 10 до 50 мм;
· за възстановяване на увредени циментови замазки (напр. случаи с паркинги, складове и др.);
· за запълване на вдлъбнатини, всякакви дълбочини и всякакви повърхнини.

ПРЕДИМСТВА
· висока износоустойчивост и устойчивост на нащърбване;
· подходящ за крайно покритие;
· висока устойчивост на износносване и на пробиване.
· съвместим с всички категории натоварвания  (подвижни или статични).
· бързо пускане на трафик – подходящо за работни помещения, където дейността  може да се спре само за

няколко часа;
· полагане на големи площи в:

ü производства
ü заводи
ü администрации
ü магазини
ü паркинги и гаражи;
ü клиники и болници
ü санаториуми
ü учебни заведения
ü ателиета

· саморазливен под,еднокомпонентен за бързо покриване
· вътрешна / външна употреба.
· основа за всякакви довършителни работи

ü полиуретанови смоли.
ü епоксидни смоли.
ü лепени гъвкави или твърди подови покрития (ПВЦ, линолеум, каучук, паркети, плочки и др.)
ü грубо строителство без довършителни работи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Вид: пудра със сив цвят
· Дозировка вода: 4,5 литра на чувал от 25 kг
· Пускане на трафик: около 1 час при 20 °C.
· Време на изчакване преди покриване с боя или лепило: 4 часа при 20° C.
· Отваряне на трафик за мотокар и др.: около  4 часа при 20 ° C.
· Практическа продължителност за употреба: 20 мин. при 20° C.
· Максимална устойчивост: 24 часа при 20° C.



· Максимална твърдост: 28 дни след полагане.
· Устойчивост на натиск    –   7 дни – 27 N/mm2

                             – 28 дни – 37 N/mm2
· Устойчивост на огъване  –   7 дни –   7 N/mm2

                             – 28 дни – 11 N/mm2
· Твърдост по Шор Д – 75 N/mm2

Критериите за изсушаване и време на изчакване преди покриване зависят от температурата,от хигрометрията на
околната среда и от порьозността на основата .

ГЛАВНИ ОСНОВИ
Нови работи:

● Облицовъчен бетон;
● Бетон с вградена замазка;
● Ненанесена замазка

Обновяване:
● Стар плочков настил;
● Сухи замазки (специални гипсови плочи);
● Стари шпакловки клас Р3;
● Следи от твърди, здрави и водонеразтворими лепила.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ
Основите трябва да бъдат здрави, сухи, твърди и обезпрашени. Без пукнатини, структорни дефекти, чупливи части и
мазни петна, които биха попречили на добрата връзка. Остатъчната влажност не трябва да надвишава 3%.

НАЧИН НА РАБОТА

Плочков настил: Да бъдат проверени и при необходимост подлепени. Да се отстранят всички следи от боя, мазни
петна...
Шлайфане. Обилно измиване с чиста вода и да се оставят да изсъхнат. Нанася се неразреден с вода грунд
EPONAL ®  PRIMEPOX или UNIDUR N с мече, при  разход от 100 г/м².
Асфалтови замазки:
Трябва да бъдат твърди и чисти, съгласно параграф А и В от CSTB 913 BIS. Грунд EPONAL ® PRIMEPOX се нанася
с мече при разход от 100 г/м².
Стари следи от битумни и акрилни лепила, смоли на база спирт:
Проверка на прилепналостта на старите лепила и максимално изчегъртване на всички свръхдебелини.
Евентуалните остатъци трябва да се здрави и твърди. Нанася се с мече грунд EPONAL ® PRIMEPOX при разход от
100 г/м².
Стари подови бои:
Да се провери прилепналостта на боята и евентуално на старата замазка  към съответния под. Всички лошо
прилепващи зони се отстраняват. След шкуркане на боята, прахта се отстранява, а подовата боя се обезмаслява.
Изчаква се пода да изсъхне напълно и се нанася грунд  EPONAL ® PRIMEPOX при разход от 100 г/м².
Бетон, циментови замазки:
● Поглъщащи основи: нанасяне на разреден с вода грунд UNIDUR N, посредством мече и при разход от 100
г/м²/слой до регулиране на порьозността.
● Нормално поглъщащи основи: ако е необходимо, нанасяне на разреден с вода грунд UNIDUR N с мече и разход от
100 г/м².
● Малко или непоглъщащи основи: нанасяне на нанасяне на неразреден с вода UNIDUR N или EPONAL ®
PRIMEPOX с мече, при разход от 100 г/м².
Подово отопление:
За отопляемите подове  да се спазват изискванията на действащите, съгласно DTU, разпоредби.(53.2 и 65.6, 65.7,
65.8). При всички случаи да се спазват сроковете за съхнене. 48 часа преди започване на работа да се спре
отоплението. Пускането му до нормална работна температура става 48 часа след залепване на подовото покритие
постепенно и на етапи.
Други основи за обновяване:
Тези основи се нуждаят от нанасяне на специфични грундове. Консулт с техническата ни служба .



СМЕСВАНЕ
Налейте 4,5 литра чиста вода с температура от +8 до +20°C в чиста смесителна кофа РОКСОЛ. Изсипвайте пудрата
във водата и с помощта на електрически смесител снабден с бъркалка (въртене< 500 об/мин) до постигане на
хомогенна смес. Сместа се оставя  да престои поне 1 мин. След това разбъркайте за около 30 секунди. Готовата за
употреба шпакловка трябва да се употреби в съответното време за работа с помоща на подходящи инструменти.
Всяко последващо полагане върху вече положен слой шпакловка следва да става „на свежо”, т.е. когато
предходният е отворен за трафик, но още влажен. Ако вече е изсъхнал то е необходимо полагане на грунд UNIDUR
N.
При полагане на няколко слоя, то дебелината на последният слой не трябва да надвишава дебелината на най-
долния слой.

ВЛОЖКИ
Гасене : смесват се 25 kг пудра с 5 литра вода, след това  се добавят  30 %  кварцов пясък (8 kг среден пясък – с
гранулометрия от 0,2 до 1,25 мм).

НАНАСЯНЕ И ЗАГЛАЖДАНЕ
Нанася се с шпакла тип “фламанда”, зидарска мистрия или неръждаема маламашка.
Незабавно след тази операция се минава с валяк за прогонване на въздушните мехури (пико от 30 мм) от замазката.

РАЗНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
Почистване на ръце и инструменти с вода, преди захващане на продуктаt.

БЕЗОПАСНОСТ
Дразнещ очите, дихателните пътища и кожата.
Преди започване на работа с някой от нашите продукти, хората които ще работят с него трябва да се се запознаят
подробно с Листа за Безопастност на съответния продукт на www.quick-fds.com или да изискат копие от нас

ВНИМАНИЕ:
Xi : Дразнещ;
R 36/37/38: Дразни очите, дихателните пътища и кожата;
R 43: Възможна чувствителност на кожата при контакт;
S 2 : Да се пази от достъп на деца;
S 24/25: Да се избягва контакт с очите и кожата.
S 26: При контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ;
S 37 : Да се носят подходящи ръкавици;
S 46: при поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

РАЗХОДНА НОРМА
1,6 kг/ мм/ м2 дебелина
Минимална дебелина:3 мм, или разход от 4,8 kг/мм/м².

СЪХРАНЕНИЕ
6 месеца,считано от датата на производство,на сухо и закрито,в оригинална,не отворена опаковка.

Препоръките за приложение и използване на продуктите са предоставени изцяло добронамерено и са определени в
резултат на общоприетите стандарти, които задължително трябва да бъдат спазвани (или следвани). Тъй като употребата на
продуктите е извън наш контрол, тази информация не трябва да замества предхождащи работата проби. При първоначална
употреба или специфични характеристики, условия отнасящи се до поддръжка и работа с продукта, работният обект или околната
среда, се препоръчва направа на проби (или не се изключват такива). Гаранцията на Продавача е, че продукта отговаря на
търговската спесификация валидна в момента на доставката.

Препоръчително е да се следват предпазните мерки, описани в продуктовите спесификации, копия от които се
предоставят по заявка.
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