
Είναι συνθετικό υλικό 2 συστατικών εσωτερικής και εξωτερικής  χρήσης για επίστρωση δαπέδων. Είναι υλικό υψηλών στερεών. Αυτό 
σημαίνει ότι σχεδόν όλο το υλικό που εφαρμόζουμε σε μια επιφάνεια παραμένει μετά την αντίδραση και εξατμίζεται μόνο μια μικρή 
ποσότητα οργανικών διαλυτών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από μπετόν, μωσαϊκό, βιομηχανικό δάπεδο, ξύλο, μέταλλο 
κ.λ.π. Eξασφαλίζει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και χαρακτηρίζεται από άριστες αντοχές σε οξέα, αλκάλια και μια μεγάλη σειρά 
άλλων χημικών ουσιών. Δημιουργεί μια σμάλτινη επιφάνεια με πολύ μεγάλη αντοχή σε τριβή και χάραξη.Tο LARCO FLOOR GUARD EPX 
συνιστάται ιδιαίτερα σε δάπεδα καταστημάτων, αποθηκών, γραφείων, εστιατορίων, μαγειρίων, νοσοκομείων, συνεργείων επισκευών 
αυτοκινήτων, εκθέσεων, καταστρωμάτων πλοίων, χημικών και φαρμακευτικών βιομηχανιών, εργαστηρίων και γενικά σε χώρους 
όπου έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις σε μηχανικές και χημικές επιδράσεις.

Αφού καθαρίσουμε καλά τις επιφάνειες από σκόνες και αποσαθρώσεις, εφαρμόζουμε πρώτα το AΣTAPI. H απόδοσή του είναι περίπου 
5-7m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. O χρόνος ζωής του μείγματος είναι μεγαλύτερος από 4h.Tο LARCOFLOOR 
GUARD EPX αναμειγνύεται σε αναλογία 5 λίτρα από το A και 2 λίτρα από το B. Προσθέτουμε το B συστατικό στο A και αναδεύουμε 
καλά. H ανάδευση πρέπει να γίνεται με αργές κυκλικές κινήσεις, ώστε να αποφεύγουμε τη δημιουργία φυσαλίδων στη μάζα του 
υλικού.

Χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε ο σκληρυντής να αναμειχθεί καλά με το κυρίως υλικό σε όλη τη μάζα, γιατί εάν υπάρχουν σημεία 
που δεν αναμειχθούν με το σκληρυντή, το υλικό δεν θα σκληρυνθεί. Mετα την αναμίξη του υλικού, η οποία δεν θα πρέπει να διαρκέσει 
περισσότερο χρόνο από 10 λεπτά της ώρας, αδειάζουμε το υλικό με το δοχείο στο δάπεδο. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε ρολό με 
ψιλή τρίχα και απλώνουμε το υλικό στο επιθυμητό πάχος. O χρόνος ζωής του μείγματος εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία.

Tο LARCOFLOOR GUARD EPX δεν εφαρμόζεται όπως τα κλασικά χρώματα με ρολό και σκαφάκι. Σε περίπτωση ανάδευσης με μηχανικό 
αναδευτήρα δεν πρέπει να δημιουργείται μεγάλη δίνη μέσα στο υλικό ώστε να αποφεύγουμε τη δημιουργία φυσαλίδων και ο χρόνος 
ανάδευσης πρέπει να είναι μικρός, έτσι ώστε να μην έχουμε μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας στη μάζα του υλικού. Tο FEROX είναι 
αυτοεπιπεδούμενο και δημιουργεί μια ημίστιλπνη, λεία επιφάνεια. Εάν χρειαστεί αραιώνουμε με το διαλυτικό εποξειδικού όχι όμως 
περισσότερο από 2-3%. Tο ίδιο διαλυτικό χρησιμοποιούμε και για το πλύσιμο των εργαλείων. Στεγνώνει σε 24 έως 48 ώρες ανάλογα 
με τη θερμοκρασία και είναι έτοιμο να δεχθεί κυκλοφορία βαρέων οχημάτων μετά από 3 ημέρες, οπότε έχει αντιδράσει πλήρως.
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