
Περιγραφή
Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS είναι διάφανη αυτοεπιπεδού-
μενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, κατάλληλη για δημι-
ουργία διακοσμητικών επιφανειών υψηλής αισθητικής σε ορι-
ζόντιες επιφάνειες εσωτερικών χώρων. Εξαιτίας της ειδικής 
του σύνθεσης το PLANOCOLOR LIQUID GLASS είναι κατάλλη-
λο να δεχθεί στη μάζα του χρωματιστά αδρανή, λογότυπα, αυ-
τοκόλλητα, φωτογραφίες ακομη και φωτιστικές ταινίες LED ή 
οπτικές ίνες. Δεν αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες κατά τον 
πολυμερισμό του και για αυτό το λόγο δεν καταστρέφει ακόμη 
και ευαίσθητα υλικά όπως συμβαίνει με τις συνήθεις εποξειδι-
κές ρητίνες. Επιπλέον μπορεί να αναμιχθεί με χρωστικές σε 
μορφή σκόνης όπως τα DECOCOLOR ή  NOVAGLITTER για δη-
μιουργία έγχρωμων εποξειδικών δαπέδων υψηλής αισθητι-
κής. Εξαιτίας της πλήρους απουσίας διαλυτών από τη σύνθεσή 
του μπορεί να εφαρμοστεί σε περιβάλλον με ανθρώπινη πα-
ρουσία όπως ανακαινίσεις σε γραφεία, σχολεία, διαμερίσμα-
τα. Μετά την εφαρμογή του και τον πολυμερισμό του, αποκτά 
μεγάλη σκληρότητα και γίνεται ανθεκτικό σε νερό, οξέα και 
χημικές ενώσεις. Επιπλέον αποτελεί ιδανικό συνδετικό για 
επιστρώσεις PLANOCOLOR.

Χρήση - Εφαρμογές
Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν:
• Ιδιαίτερα ισχυρό υλικό δημιουργίας διακοσμητικών δαπέδων 
ενσωματώνοντας σε αυτό βότσαλα, χρωματιστά αδρανή, κο-
χύλια, αυτοκόλλητα, φωτογραφίες, ταπετσαρίες, οπτικές ίνες, 
φωτιστικές ταινίες LED, σε ξενοδοχεία, γραφεία, εκθέσεις, 
σπίτια, τραπέζια. 
• Έγχρωμη διακοσμητική επικάλυψη δαπέδου, υψηλής αισθη-
τικής και με μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις αλλά 
και οικιακής χρήσης χημικά. Όταν αναμιχθεί με χρωστικές σε 
μορφή σκόνης όπως το DECOCOLOR και το NOVAGLITTER 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές σε νυχτερινά κέντρα, 
εστιατόρια, καταστήματα, μπαρ, ξενοδοχεία, κλπ. 
• Βερνίκι υψηλής αντοχής πάνω σε παλαιά μωσαϊκά ή βοτσα-
λόστρωτα σε παραδοσιακούς οικισμούς αλλά και σε νέες κατα-
σκευές σε εσωτερικούς χώρους που δεν εμφανίζουν ανιούσα 
υγρασία παρέχοντας υφή ¨υγρού γυαλιού .̈
• Συνδετική ρητίνη σε πάγκους και δάπεδα εσωτερικών χώρων 
με PLANOCOLOR GRANIT.
• Βερνίκι προστασίας σε πάγκους κουζίνας εσωτερικών χώρων 
που κατασκευάστηκαν με PLANOCOLOR AC + PLANOCOLOR 
GRANIT. 

Διάφανη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες ή νερό, 
για δημιουργία διακοσμητικών επιφανειών σε πάχος 2 - 12mm

Διαδικασία εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, επίπεδη, συ-
μπαγής και στεγνή, απαλλαγμένη από χαλαρά στοιχεία που 
μπορεί να επηρρεάσουν την πρόσφυση του PLANOCOLOR 
LIQUID GLASS στο υπόστρωμα, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, 
λίπη, παλιές βαφές, σκουριά. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να απο-
μακρύνονται με μηχανικά μέσα. Για να επιτευχθεί σκλήρυνση 
του υποστρώματος θα πρέπει η επιφάνεια να μην είναι βρεγ-
μένη και υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα να συγκολλού-
νται με την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Τμή-
ματα ενανθρακωμένου σκυροδέματος πρέπει να 
απομακρύνονται και οπλισμοί πρέπει να καθαρίζονται καλά 
και κατόπιν να επαλείφονται με NOVAFER πριν την επικάλυψη 
τους με το ινοοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα RC 340. Η μέ-
γιστη υπάρχουσα υγρασία στο υπόστρωμα δεν πρέπει να ξε-
περνάει το 4% και το υπόστρωμα πρέπει να έχει ωριμάσει 
επαρκώς.  Σε απορροφητικό υπόστρωμα συνιστάται να γίνεται 
προεπάλειψη του υποστρώματος με WATER PRIMER EPX.  Σε 
περίπτωση εφαρμογής πάνω σε μη απορροφητικές επιφάνει-
ες όπως παλαιές επικαλύψεις από κεραμικά πλακίδια πρέπει 
να γίνεται έλεγχος αν αυτές είναι καλά συγκολλημένα στο 
υπόστρωμα καθώς και ότι δεν υπόκεινται σε ανιούσα από το 
υπόστρωμα υγρασία. Μη απορροφητικές επιφάνειες όπως 
μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια πρέπει να έχουν καθαριστεί καλά 
και τυχόν λίπη ή αποκολλημένα τεμάχια να απομακρύνονται. 
Συνιστάται να προηγείται επάλειψη της μη απορροφητικής 
επιφάνειας με PLANOPRIMER EPOXY. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες ανατρέξατε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδο-
μένων των προϊόντων. 

Προετοιμασία του μίγματος
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευα-
σμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το 
συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η 
ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 2 - 3 λεπτά με 
ηλεκτρικό αναμικτήρα σε λειτουργία χαμηλών στροφών (300 
στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα 
τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο 
σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Αφήστε το μίγμα να 
ωριμάσει για μερικά λεπτά και προχωρήστε στη εφαρμογή τη-
ρώντας τους χρόνους εργασιμότητας του υλικού. Η αναλογία 
ανάμιξης είναι 6,5:3,5 και η ανάμιξη των δύο συστατικών δεν 
πρέπει να γίνεται μερικώς σε καμία περίπτωση.

Εφαρμογή σαν βερνίκι σφράγισης επιφανειών
Εφαρμόζουμε το μίγμα σε ποσότητα που να επικαλύπτει την 
επιφάνεια του μωσαϊκού, βοτσαλόστρωτου ή του ψηφιδωτού 
φρο ντίζοντας να έχουμε δημιουργήσει στην περίμετρο κα-

▷ Δύο συστατικών
▷  Δεν περιέχει διαλύτες και είναι άοσμο
▷  Αυτοεπιπεδούμενο, ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες 
▷  Εξαιρετική εργασιμότητα
▷  Υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις και χημικά
▷  Εκιβωτίζει λογότυπα, ψηφίδες, βότσαλα, ταπετσαρίες, οπτικές ίνες, φωτιστικά LED
▷  Παραμένει διάφανο σε εσωτερικούς χώρους
▷  Αναμιγνύεται με NOVAGLITTER για δημιουργία επιφανειών υψηλής αισθητικής
▷  Αναμιγνύεται με PLANOCOLOR GRANIT σε εσωτερικούς χώρους

PLANOCOLOR 
LIQUID GLASS
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τάλληλο στεγανό καλούπι. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε επι-
φάνειες όπου υπάρχουν μεγάλες κοιλότητες όπως πχ βο-
τσαλόστρωτα σε παραδοσιακούς οικισμούς, η εφαρμογή 
του μίγματος πρέπει να γίνεται σε διαδοχικές στρώσεις μι-
κρού πάχους επιτρέποντας με αυτό το τρόπο σε φυσαλίδες 
αέρα να μην εγκλωβιστούν κατά τη διαδικασία πλήρωσης 
των κοιλοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος 
φυσαλίδες αέρα να ανέλθουν στην επιφάνεια της στρώσης 
PLANOCOLOR LIQUID GLASS όταν αυτό έρχεται στην πλα-
στική φάση με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τρύπες ή κοι-
λότητες στη μάζα του υλικού.  Φροντίζουμε ο χώρος να είναι 
καθαρός, κλειστός που να μην επιτρέπει τη συσώρευση 
σκόνης, εντόμων κλπ πάνω στην νωπή επιφάνεια της στρώ-
σης PLANOCOLOR LIQUID GLASS για τις πρώτες 24 ώρες 
μετά την εφαρμογή.  

Δημιουργία χρωματιστής επιφάνειας
Αναμιγνύουμε τα δυο συστατικά (6,5 + 3,5)kg του 
PLANOCOLOR LIQUID GLASS μεταξύ τους ως άνω και κατό-
πιν προσθέτουμε υπό ανάδευση σε χαμηλές στροφές 5kg 
από την άμμο Η330 μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές 
μίγμα. Αφήνουμε το μίγμα σε ηρεμία για 2 - 3 λεπτά. Κατόπιν  
προσθέτουμε στο μίγμα 300gr χρωστικής σε μορφή σκόνης 
όπως το NOVAGLITTER ή το DECOCOLOR και αναμιγνύουμε 
ξανά με μηχανικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές. Αν 
απαιτείται απο την εφαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε 
επιπλέον glitter ή χρωστική πάντα σε μορφή σκόνης έως 
100gr για να επιτύχουμε πιο έντονο χρώμα ή πιο ¨λαμπερή¨ 
επιφάνεια. Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται πάντα σε ορι-
ζόντια επιφάνεια η οποία έχει καλουπωθεί καταλλήλως και 
στην οποία γίνεται χύτευση του μίγματος. Γίνεται στρώσιμο 
του μίγματος χρησιμοποιώντας κατάλληλο ρολό με ακίδες 
για να εξαληφθούν φυσσαλίδες που ενδεχομένως έχουν 
αναπτυχθεί στο μίγμα και οι οποίες αν ανέλθουν στην επιφά-
νεια όταν αυτό αρχίσει να έρχεται στην πλαστική του φάση 
θα δημιουργήσουν τρύπες. Μην χρησιμοποιείτε ρολλά με 
ίνες οι οποίες ενδεχομένως αφήνουν υπολείμματα και φρο-
ντίστε πάντα ο χώρος να είναι κλειστός, καθαρός εξασφαλί-
ζοντας ότι δεν θα έχουμε επικαθίσεις σκόνης, εντόμων κλπ 
πάνω στο νωπό μίγμα για τουλάχιστον 24 ώρες. 

Εφαρμογή με εγκιβωτισμό αντικειμένων (υγρό γυα-
λί)
Δημιουργία φόντου
Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά (6,5 + 3,5)kg του 
PLANOCOLOR LIQUID GLASS μεταξύ τους ως άνω και κατό-
πιν προσθέτουμε υπό ανάδευση σε χαμηλές στροφές 5kg 
από την άμμο Η330 μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές 
μίγμα. Η άμμος Η330 έχει λευκό χρώμα και χρησιμοποιείται 
σαν φόντο πριν τον εγκιβωτισμό αντικειμένων όπως βότσα-
λα, λογότυπα, οπτικών ινών, φωτιστικών LED, αυτοκόλλη-
των, φωτογραφιών, κοχυλιών, κλπ. Αν δεν υπάρχει απαίτη-
ση για κάποιο φόντο (πχ σε τραπέζια ή πάνω απο υπάρχουσες 
επικαλύψεις που θέλουμε να παραμείνουν εμφανείς) τοπο-
θετούμε τα προς εγκιβωτισμό αντικείμενα απευθείας πάνω 
στο υπόστρωμα και εφαρμόζουμε το μίγμα PLANOCOLOR 
LIQUID GLASS χωρίς προσθήκη άμμου μέχρι να σκεπαστούν 
τα προς εγκιβωτισμό αντικείμενα. Σε περίπτωση όπου υπάρ-
χει απαίτηση για φόντο σε χρώμα διαφορετικό απο το λευ-
κό, γίνεται προσθήκη στο μίγμα ανάλογης χρωστικής σε 
μορφή σκόνης όπως το DECOCOLOR ή το  NOVAGLITTER.  

Εγκιβωτισμός αντικειμένων
Μετά απο 24 ώρες απο την δημιουργία της επιφάνειας που 
θα λειτουργήσει σαν φόντο και εντός 72 ωρών πατάμε προ-
σεκτικά στο δάπεδο χωρίς παπούτσια και τοποθετούμε τα 
αντικείμενα που θέλουμε να εγκιβωτίσουμε αφού σιγου-
ρευτούμε ότι δεν αλλοιώνονται χημικά όταν έρχονται σε 
επαφή με εποξειδικές ρητίνες. Αναμιγνύουμε τα δυο συστα-
τικά (6,5 + 3,5)kg PLANOCOLOR LIQUID GLASS και εφαρμό-
ζουμε το μίγμα σε πάχος ικανό να καλύψει τα προς εγκιβωτι-
σμό αντικείμενα. Το ελάχιστο πάχος του μίγματος πρέπει να 
εξασφαλίζει οτι η στρώση PLANOCOLOR LIQUID GLASS θα 
είναι ικανή να προστατέψει τα αντικείμενα απο τα φορτία 
που θα δέχεται το δάπεδο. Η επιφάνεια που έχει δημιουργη-
θεί με αυτό το τρόπο είναι βατή μετά απο 72 ώρες και ανα-
πτύσσει τις τελικές αντοχές της μετά απο 7 ημέρες.   

Κατανάλωση
Ανάλογα με την εφαρμογή (βλ. ειδικό βάρος). 
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ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΔΟΜEΝΑ
Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή αυτοεπιπεδούμενο υγρό

Χημική βάση
εποξειδική ρητίνη 
δυο συστατικών

Χρώμα διάφανο

Ειδικό Βάρος 1,05 gr/cm³

Ιξώδες 600mPa.s στους +230C

Αποθήκευση
12  μήνες σε ξηρό μέρος στην 
αρχική συσκευασία

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Αναλογία μίξης 6,5 : 3,5 Κατά βάρος

Χρόνος ζωής στο δοχείο περίπου 90 λεπτά

Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης +100C

Χρόνος μικροδιορθώσεων περίπου 30 λεπτά

Βατότητα μετά απο 24 ώρες

Βατότητα κανονική 72 ώρες

Τελική ωρίμανση 7 ημέρες

Τελικές Επιδόσεις

Σκληρότητα κατά SHORE D 80

Τελικές αντοχές μετά απο 7 ημέρες (+230C)

Συμπεριφορά στη φωτιά (ΕΝ 13501-1) F
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ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

Καθαρισμός
Εργαλεία και δοχεία πρέπει να πλένονται αμέσως με καθαρό 
νερό και οινόπνευμα. Όταν το PLANOCOLOR LIQUID GLASS 
στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα και 
ισχυρά διαλυτικά.

Αποθήκευση
Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS παραμένει αμετάβλητο για 
τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευα-
σία, προστατευμένο από παγετό και την απευθείας έκθεση 
στον ήλιο. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης από +5°C 
έως +35°C.

Συστάσεις 
• Μην αναμιγνύετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS με νερό 
ή διαλυτικά και ρητίνες.
• Μην προσθέτετε τσιμέντο ή άλλα υδραυλικά συνδετικά.
• Τα δύο συστατικά του PLANOCOLOR LIQUID GLASS είναι 
σε προζυγισμένη αναλογία. Για αυτό το λόγο απαγορεύεται 
η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS σε υπο-
στρώματα βρεγμένα ή με υγρασία μεγαλύτερη από 4% κα-
θώς και σε υποστρώματα πάνω από πηγή με διαρκή ανιού-
σα υγρασία.
• Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS πάνω 
σε εύκαμπτες επικαλύψεις όπως ξύλο, μοκέτες, λάστιχο, 
linoleum. 
• Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS σε εξω-
τερικούς χώρους.
• Κατά την εφαρμογή μιγμάτων PLANOCOLOR LIQUID 
GLASS φροντίζετε πάντα για πλήρη εξάλειψη των φυσαλί-
δων που αναπτύσσονται στο μίγμα.
• Αποφεύγετε την εφαρμογή μιγμάτων PLANOCOLOR 
LIQUID GLASS σε κατακόρυφες ή επιφάνειες με έντονη κλί-
ση. Το μίγμα είναι αυτοεπιπεδούμενο και πρέπει να γίνεται 
χύτευσή του σε στεγανό καλούπι. Σε περίπτωση όμως σο-
βατεπί η εφαρμογή σε κατακόρυφη επιφάνεια συνιστάται 
προεπάλειψη του υποστρώματος με PLANO EASY GRIP 
(50gr/kg) PLANOCOLOR LIQUID GLASS. 
• Αν και το PLANOCOLOR LIQUID GLASS έχει υψηλές αντο-
χές σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις χαράσσεται με 
αιχμηρά εργαλεία.
• Όταν γίνεται εγκιβωτισμός αντικειμένων μέσα στο μίγμα 
PLANOCOLOR LIQUID GLASS σιγουρευθείτε ότι τα συγκε-
κριμένα αντικείμενα δεν αντιδρούν με εποξειδικές ρητίνες 
καθώς και οτι δεν περιέχουν υγρασία.
• Ο χώρος εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρός χωρίς σκό-
νες ή έντομα που πιθανώς να επικαθήσουν πάνω στο νωπό 
μίγμα.
• Μην εφαρμόζεται το μίγμα με επικάλυψη μικρότερη απο 
2mm.     

Συσκευασία
Το PLANOCOLOR EPOXY διατίθεται σε συσκευασία (A + B) 
10,4kg και 2kg αντίστοιχα. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται 
σε καθορισμένες αναλογίες ανάμιξης κατά βάρος.

Προειδοποίηση
Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνο-
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της 
γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και 
υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτι-
κές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρε-
ται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των 
προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρή-
ση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυ-
νος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊό-
ντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των 
δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες ασφάλειας
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο Έντυπο Δε-
δομένων Ασφαλείας.


