Informacje
o systemie

Szczegóły stosowania:

Sporządzić mieszaninę wg podanej proporcji ( przy małych ilościach - do 2 kg można dokonać
tego ręcznie w przypadku większych objętości zaleca się użycie mieszarki - w tym przypadku
należy kontrolować prędkość obrotową - powyżej 50 obr / min. pojawia się egzotermia ( powoduje
skurcz ). Uzyskanie jednolitego zielonego koloru mieszaniny świadczy o prawidłowym przebiegu
procesu mieszania. Nakładać ręcznie stosując lekki docisk.
Nakładanie systemu EP- 20 na żelkot powinno odbywać się w momencie
jego zaawansowanego żelowania ( palec zostawia ślad lecz się nie przykleja ).
Aby przedłużyć chemiczną przyjmowalność powierzchni żelkotu ( w przypadku dużych
powierzchni unika się niebezpieczeństwa rozlaminowania ) zaleca się posmarowanie go cienką
warstwą żywicy epoksydowej z grupy AH (Np. AH-100).

Warunki aplikacji
Temperatura podłoża,modelu Minimum +18°C /Maksimum +30°C
Temperatura otoczenia

Minimum +18°C /Maksimum +35°C

Wilgotność podłoża,modelu

Uwaga

Podłoże musi być suche.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,
na które producent nie ma wpływu.

Ochrona zdrowia
i środowiska
Warunki BHP

Aby zapobiec reakcjom alergicznym, używać okularów ochronnych. Natychmiast
zmienić zanieczyszczone ubranie, myć ręce w czasie przerw i po pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Ochrona środowiska

Nieutwardzony materiał może zanieczyścić wodę, dlatego nie powinien być
usuwany bezpośrednio do kanalizacji, gleby lub wód powierzchniowych.
Po utwardzeniu się może być utylizowany jak tworzywa sztuczne.

Uwagi prawne
Informacje , a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego
zastosowania produktu są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia SETUS i odnoszą się do
produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z
zaleceniami podanymi przez SETUS.Z uwagi na występujące w praktyce
zróżnicowanie materiałów, substancji i warunków i sposobu ic używania i
umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu SETUS,
właściwości produktów podane w informacjach, pisemmnych zaleceniach i
innych wskazówkach udzielonych przez Setus nie mogą być podstawą do
przyjęcia odpowiedzialności SETUS w przypadku używania produktów
niezgodnie z zaleceniami podanymi przez SETUS.

Kartę techniczną wydaję się na prośbę osoby lub ﬁrmy która
zakupiła materiał w ﬁrmie SETUS.
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EP-20/PES-F

EP-20 z utw PES-F
Pasta epoksydowa
- wykonanie negatywów i modeli roboczych
- wykonanie wzmocnień i wypełnień
- alternatywna metoda wykonywania struktur z laminatów.
- wykonanie sprawdzianów i przyrządów ustawczych

Zastosowanie

 Łatwość mieszania.
 Wysoka odporność na ścieranie i ściskanie.
 Struktura lekka i bardzo wytrzymała.




Właściwości

Dane nieutwardzonego produktu
Postać

Gęsta pasta (żywica) i ciecz (utwardzacz).

Barwa

Ciemnoszara (żywica) i niebieska (utwardzacz).

Opakowanie

12 kg, (żywica), 1,2 kg (utwardzacz)

Składowanie
Warunki składowania /
Czas przydatności do
użycia

Materiał przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach
w suchych warunkach w temp. od +10°C do +25°C najlepiej użyć w ciągu 12
miesięcy od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym i mrozem.

Dane techniczne i mechaniczne
Proporcje mieszania silikonu z katalizatorem

100 : 12 wagowo

Czas życia

~ 20-45 minut (23°C / 50% w. w.)

Szybkość rozformopwania

~ 24h (23°C / 50% w. w.)

Moduł elastyczności

~ 4500 MPa

Wytrzymałość na zginanie

~ 52 MPa

Szybkość utwardzenia

~ 24h (23°C / 50% w. w.)

Skurcz liniowy (10 mm)

~ 0.1 %

Maksymalna grubość warstwy

~ 45 mm

Temperatura zeszklenia

~ 55°C

Twardość

80 Shorea D
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