
Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών 
δαπέδων και τοίχων
Waterbased 2 pack epoxy floor and wall coating

● Υψηλή αντοχή σε τριβή, κρούση, νερό, 
απορρυπαντικά, οξέα και αλκάλια, διαλυτικά

● Εύκολη εφαρμογή
● Ανθεκτικό και καλαίσθητο σατινέ φινίρισμα
● Απεριόριστες αποχρώσεις



Εποξειδικό χρώμα νερού για δάπεδα και τοίχους

Το Wapex 660 της Sikkens 
είναι κορυφαίας ποιότητας 
εποξειδικό χρώμα νερού δύο συστατικών. 

Για ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και καλαίσθητο σατινέ 
φινίρισμα χωρίς αρμούς, που εφαρμόζεται εύκολα 
σε δάπεδα και τοίχους.

Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα σκληρό και ανθεκτικό χρώμα, 
αλλά πρέπει και να είναι εύκολο να το δουλέψεις.
Το Wapex 660 είναι εύκολο στη χρήση, επειδή έχει πολύ καλό άπλωμα και χαμηλή οσμή.

Δάπεδο σε ημιυπόγεια κατοικία



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ 2Σ
ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το Wapex 660 είναι το τέλειο χρώμα για οριζόντιες επιφάνειες (κίνηση πεζών και 
οχημάτων) και για κάθετες εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων.
Για χώρους υπηρεσιών με κανονικά ή υψηλά φορτία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
Εξαιρετικά κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, που δεν επιτρέπεται η χρήση 
χρωμάτων διαλυτικού.

ΔΑΠΕΔΑ
Δάπεδα σε εσωτερικούς 
χώρους όπως κατοικίες, 
parking, ενεργειακές 
εγκαταστάσεις (πχ καλοριφέρ), 
δωμάτια playrooms, εκθεσιακοί 
χώροι (showrooms), αποθήκες, 
βιομηχανικές κουζίνες 
ή άλλοι χώροι επεξεργασίας 
και συσκευασίας τροφίμων.

ΤΟΙΧΟΙ
Το Wapex 660 έχει εξαιρετική 
αντοχή και ευκολία στο 
καθάρισμα σε εσωτερικές κάθετες 
επιφάνειες από τσιμεντοειδείς 
σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντο, 
μπετό και σε παλιές επικαλύψεις 
με υλικά δύο συστατικών.
Τοίχοι σε διαδρόμους 
ξενοδοχείων, σε νοσοκομεία
και κλινικές, επίσης 
σε ακτινολογικά εργαστήρια 
και άλλες επιφάνειες εκτεθειμένες 
σε ραδιενέργεια, τοίχοι σε 
τουαλέτες και άλλες υγρές 
περιοχές, όπως πλυντήρια 
αυτοκινήτων, κλπ.



Εποξειδικό χρώμα νερού για δάπεδα και τοίχους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

Το Wapex 660, εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών δίνει σε εσωτερικούς χώρους 
ένα σατινέ, μεγάλης αντοχής αποτέλεσμα. 
Βεβαίως με την κορυφαία ποιότητα της Sikkens που εμπιστεύονται επαγγελματίες 
σε όλο τον κόσμο.
Χάρη στις μεγάλες αντοχές του σε χημικά και την υψηλή αντοχή σε μεγάλα μηχανικά 
φορτία, το Wapex 660 είναι λίαν κατάλληλο σαν τελική επίστρωση, σε επιφάνειες 
που χρησιμοποιούνται εντατικά, όπως κατοικίες, αποθήκες, βιομηχανικά δάπεδα, 
εκθεσιακοί χώροι (showrooms).
To Wapex 660 προσφέρει το σωστό, εξαιρετικά ανθεκτικό φινίρισμα χωρίς αρμούς 
σε δάπεδα και τοίχους. Όντας χρώμα νερού συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη και 
προστασία του περιβάλλοντος.

Δάπεδο αποθήκης



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

●  Αραιώνεται με νερό
●  Εύκολο στην εφαρμογή
●  Αντέχει σε κρούση και σε τριβή
●  Αντέχει σε χημικά και στο νερό *
●  Μη εύφλεκτο
●  Χαμηλής οσμής
●  Καθαρίζεται εύκολα
●  Απεριόριστες αποχρώσεις 
●  μέσα από το σύστημα  
●  ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom

ΟΞΕΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
ΣΥΜΒΟΛΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΑΛΚΑΛΙΑ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ & ΔΙΑΦΟΡΑ

Οξεικό οξύ ~30%, γαλακτικό οξύ ~5%, 
μυρμηγκικό οξύ ~10%, νιτρικό οξύ 3%

Υδροχλωρικό οξύ ~10%
Θεικό οξύ ~10%

ο

*

Αμμωνία διάλυμα ~10%

▬  Δεν αντέχει ο  Αντέχει σε στιγμιαία επαφή

*  Αντέχει σε πιτσίλισμα +  Αντέχει σε συνεχή επαφή

Ασετόν, αιθανόλη, μεθανόλη, βενζίνη

Πετρέλαιο, παραφίνη, υγρά φρένων DOT 4, 
λάδι αυτοκινήτων 10W40, απιονισμένο νερό, νερό, 
άλμη (αλάτι δρόμων)

Κόκκινο κρασί, καφές, τσάι, οξυζενέ

Διάλυμα Χλωρίνης ~5-15%
Καυστική Σόδα ~5%

▬

+

*
+

*

+
+

* ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΩΝ WAPEX 660 ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
● Συσκευασία: Σετ 2 Συστατικών
    Σετ Α+Β 1lt:     Συστ. Α = 800ml μαζί με τα χρωστικά της απόχρωσης 
      + Συστ. Β (σκληρυντής) = 200ml
    Σετ Α+Β 5lt:     Συστ. Α = 4lt μαζί με τα χρωστικά της απόχρωσης 
      + Συστ. Β (σκληρυντής) = 1lt

● Γυαλάδα: Σατινέ, περίπου 50 GU / 60 ° (ISO 2813).

● Αποχρώσεις: Χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις μέσα από το σύστημα 
    ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom.

● Απόδοση: Σαν χρώμα τοίχου 8 m²/lt (πάχος ξηρού φίλμ 62,5 μm) και σαν χρώμα 
    δαπέδου 3,5- 5,5m²/lt (πάχος ξηρού φίλμ από ±90 έως 142,5 μm ανά στρώση).
    Η καλυπτικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την τραχύτητα της 
    επιφάνειας, τη φύση της κατασκευής και τη μέθοδο εφαρμογής.

● Επαναβαφή: Μετά από περίπου 16 ώρες και max 72 ώρες.

● Βατότητα: Βατό μετά απο περίπου 8 ώρες.

● Πλήρεις αντοχές, σκλήρυνση: Μετά απο τουλάχιστον 7 ημέρες.

● Αντοχή στην τριβή: περίπου 70 ± 10 mg / 1000 κύκλοι 
    (CS- Wheel 17/1 kg φορτίο) DIN 65182. 

● Χρόνος ζωής: Τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική, μη ανοιχτή συσκευασία 
    και αποθηκευμένo σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 30°C.

● ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Το προϊόν (Α+Β) περιέχει κατά μέγιστο 10 g/lt. 



Εποξειδικό χρώμα νερού για δάπεδα και τοίχους

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
● Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σκόνες, λάδια ή λίπη.

● Το υπόστρωμα στα δάπεδα πρέπει να είναι στεγνό ( <5% υγρασία ), ανθεκτικό 
    (να μπορεί να φέρει φορτίο), συνεκτικό και χωρίς σκόνη απο μπετό.

● Τα εξανθήματα του μπετόν πρέπει να αφαιρεθούν με υγρή αμμοβολή 
    ή βούρτσισμα.

● Πολύ απορροφητικές επιφάνειες, πρέπει να διαποτιστούν με νερό (πχ. με  
    μια υγρή σφουγγαρίστρα) πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης Wapex 660.

● Αναλογία ανάμειξης: Συστατικό Α:Β = 4:1 κατ’όγκο. 
    Αναμείξτε τα δύο συστατικά πλήρως και για 2 λεπτά με τη βοήθεια ενός 
    ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών περίπου 200 RPM (στροφές ανά  
    λεπτό).

● Χρόνος ζωής μείγματος: Περίπου 1,5 ώρες σε θερμοκρασία 20°C 
    και 25 λεπτά σε θερμοκρασία 30°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ
● Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό και πινέλο.

● Εφαρμόστε μια πρώτη στρώση Wapex 660 σαν αστάρι με μέγιστη αραίωση
    10% με νερό.

● Τελειώστε με μία ή δύο στρώσεις Wapex 660 με μέγιστη αραίωση 3% με νερό. 

    To Wapex 660 κατατάσεται στην ανώτερη κλαση Α+ αναφορικά με την 
    ποιότητα εσωτερικού αέρα, σύμφωνα με τους Γαλλικούς κανονισμούς 
    French VOC Regulation που σημαινει καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα 
    και καλύτερη ζωή.
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Εποξειδικό χρώμα νερού 
2 συστατικών 
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are trademarks of the AkzoNobel group. © AkzoNobel 2020

Παράγεται στην ΕΕ.
Διανέμεται από τη 
Vivechrom 
Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ.ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΕ 
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓAΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
THΛ.: 210 5538700.
www.vivechrom.gr


