
         
 

Fişă Tehnică 

DUROFLOOR-CV 

Lac epoxidic antistatic 
 
 

ProprietăŃi 
 
DUROFLOOR-CV este un sistem epoxidic color, 
din doi componenti, cu solventi. Prezintă o 
aderenŃă puternică la suport şi conductibilitate 
electrică ridicată, fapt care împiedică acumularea 
de sarcini electrostatice. RezistenŃa sa la 
conductibilitate este sub 104 Ohmi. 
Este clasificat ca SR-B2,0, în conformitate cu 
standardul ΕΝ 13813. 
 

Domenii de aplicare 
 
DUROFLOOR-CV este utilizat ca strat 
intermediar sub stratul de DUROFLOOR-C, pentru 
a asigura o conductibilitate uniformă pe toată 
suprafaŃa pardoselii. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Baza chimică: răşină epoxidică din 2 

componenti 

Culoarea: negru (antracit) 

Vâscozitatea: 2.000 mPa·s, la +23°C 

Densitatea: 1,23 kg/lit 

ProporŃia amestecului 
(A:B): 100:18,2 la greutate 

Timp de lucru: circa 8 ore la +20˚C 

Temperatura min. de 
întărire:                      +8˚C 

Accesibil circulaŃiei: după 24 de ore, la +23˚C 

Aplicarea stratului 
următor: 

 
după 8-24 de ore,  
la +23˚C 

RezistenŃe finale: după 7 zile la +23˚C 

RezistenŃa la aderenŃă: > 3 N/mm²  
(spargere beton) 

RezistenŃă la 
conductibilitate:  < 104 Ohmi  

CurăŃarea uneltelor: 
Uneltele trebuie să fie curăŃate cu grijă, imediat 
după utilizare, cu dizolvantul SM-12. 

Mod de utilizare 
 
1. Amestecul produsului DUROFLOOR-CV 
Componentii A (răşină) şi B (întăritor) sunt 
ambalati în recipiente cu proporŃia de amestec 
prestabilită. Componentul B va fi adăugat total în 
componentul A. Amestecarea celor doi componenti 
se face timp de circa 5 minute cu un malaxor cu 
turaŃie redusă (300 rotaŃii/minut).  
Este important ca amestecarea să se facă şi pe 
pereŃii şi pe fundul vasului, pentru o repartizare 
uniformă a întăritorului. 
 
2. Procedura de aplicare - Consumul 
DUROFLOOR-CV va fi aplicat în termen de 24 de 
ore de la aplicarea grundului epoxidic 
DUROFLOOR-PSF sau DUROPRIMER. 
Montăm întâi benzile speciale de cupru autocolante 
(conductori), în reŃele nu mai rare de  5m x 5m şi 
le conectăm, prin intermediul unui cablu 
perimetric, la înpământarea spaŃiului. 
În continuare, se aplică DUROFLOOR-CV cu un 
rulou, în strat subŃire. 
Consumul: circa 200 g/m.p.  
În următoarele 24 de ore se va aplica 
DUROFLOOR-C. 
 

Ambalaj 
 
DUROFLOOR-CV este disponibil în ambalaje de 
8 kg. Componentii A şi B se găsesc în proporŃiile 
prestabilite pentru amestec, în funcŃie de greutate. 
 

Timp de viaŃă - Depozitare 
 
12 luni de la data fabricaŃiei în ambalajul iniŃial sigilat, 
în spaŃii protejate de umezeală şi radiaŃie solară. 
Temperatura recomandată de depozitare de la +5°C 
până la +35°C. 
 
 
 

 
 

 
 
 



         
 
 

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - 
dezvoltare  al societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanŃie, în cazul în care condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei 
fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru acelaşi produs. 

 

 

 

 
 

Observatii 
 

• Timpul de prelucrare a sistemelor epoxidice 
este în funcŃie de temperatura mediului. 
Temperatura ideală pentru aplicare este de la 
+15°C pînă la +25°C, pentru ca produsele să 
aibă lucrabilitatea şi timpul de maturare 
optime. La temperaturi scăzute (<+15°C) se 
observă o întârziere a prizei, iar la temperaturi 
mai mari (>+30°C) priza este mai rapidă. În 
lunile de iarnă se recomandă o preîncălzire 
uşoară a materialelor, iar în lunile de vară se 
recomandă depozitarea lor în spaŃii răcoroase 
înaintea utilizării. 

• AderenŃa dintre straturile succesive poate fi 
serios afectată de influenŃa umezelii ori 
murdăriei dintre ele.   

• SuprafeŃele straturilor epoxidice trebuie să fie 
protejate de umezeală timp de 4-6 ore după 
aplicare. InfluenŃa umezelii poate da suprafeŃei 
o culoare albă sau o poate face lipicioasă. De 
asemenea, poate provoca dificultăŃi întăririi 
produsului. PorŃiunile decolorate ori lipicioase 
ale suprafeŃei vor fi îndepărtate prin frecare sau 
frezare şi vor fi turnate din nou. 

• În cazul când între aplicarea a două straturi 
succesive trece mai mult timp decât cel 
prevăzut sau când aplicarea se face pe 
suprafeŃe mai vechi, după un timp îndelungat, 
suprafaŃa veche va fi bine curăŃată şi frecată. 
Apoi va fi aplicat stratul nou. 

• DUROFLOOR-CV, după uscare, nu prezintă 
nici un risc pentru sănătate. 

• Înainte de utilizare, consultaŃi instrucŃiunile 
înscrise pe eticheta produsului. 

 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa 
ΙΙ, tabel Α), conŃinutul maxim admis de COV 
pentru subcategoria de produs j, tip SBS, este de 
500g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat DUROFLOOR-CV are un 
conŃinut maxim <500 g/l COV. 
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EN 13813 SR-B2,0 

Primer 
 
Reaction to fire:   NPD 

Release of corrosive substances:   SR 

Water permeability :   NPD 

Wear resistance:   NPD 

Bond strength:   B2,0 

Impact resistance:   NPD 

Sound insulation:   NPD 

Sound absorption:   NPD 

Thermal resistance:   NPD 

Chemical resistance:   NPD 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


