
ŻYWICA EPOKSYDOWA – KARTA TECHNICZNA

1. DEFINICJA

Oparta  na epoksydzie kompozycja dwuskładnikowa,  o bardzo niskiej  lepkości  i  wysokiej  reaktywności. 

Aplikowana  pod  ciśnieniem  przy  niskich  temperaturach.  Stosowana  głównie  do  wypełnienia  pęknięć, 

kotwienia i mocowania łączników mechanicznych w betonie czy kamieniu. Może być również stosowana do 

impregnowania drewna, materiałów ceramicznych czy betonu

2. GŁÓWNE CECHY

Dwukomponentowy produkt, bezbarwny dostarczany w dwóch opakowaniach w odpowiednio dobranych 

proporcjach. (Łącznie 1.3 kg.)

3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z pyłów, smarów i materiałów obcych.

4. MIESZANKA

Komponent B należy wlać do puszko z komponentem A. Mieszać można ręcznie lub przy użyciu mieszarki 

aż do uzyskania homogenicznej masy. Gdy komponenty są dobrze wymieszane zaleca się przelanie ich do 

czystego pojemnika.

5. MAKSYMLNY CZAS UKŁADANIA

Jest to czas od momentu zmieszania komponentów od początku wiązania. Ten czas jest różny w zależności  

od temperatury produktu i objętości mieszanki. Dla 1.3 kg czas wiązania wynosi w przybliżeniu:

120 minut przy 5ºC 60 minut przy 10ºC 20 minut przy 20ºC

6. CZAS UZYSKANIA PEŁNEJ WYRZYMAŁOŚCI

Jest to czas, w jakim produkt uzyskuje wszystkie swoje właściwości i cechy.

 5 dni przy 10ºC 4 dni przy 20ºC 3 dni przy 30º

7. APLIKACJA

Mieszankę należy wlać  do  szczeliny lub  otworu  za  pomocą lejka  lub  wtryskarki.  Ze  względu na  dużą 

ARMA FIRMA INŻYNIERSKA SPÓŁKA JAWNA
 

31-431 KRAKÓW, UL. DUKATÓW 29    Nr konta:  56 1600 1013 0002 001 6104 7001                                      Rejestr Przedsiębiorców:
Tel/Fax: +48 (12) 417-18-11, 417-19-25            E-mail:  office  @arma-krakow.p                                       Sąd Rej. Kraków-Śródmieście
NIP 679-20-31-403                                 www.arma-krakow.pl                                                           KRS 0000102847

mailto:office@arma-krakow.p


aktywność zaleca się szybką aplikację produktu, by uniknąć jego stwardnienia w pojemniku.

8. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Przedstawione poniżej własności mechaniczne otrzymano na próbce o wymiarach 4x4x16cm.

Wytrzymałość na ściskanie:

2,5 godziny w temperaturze 20ºC.............................................400 Kp/ cm²

16 godzin w temperaturze 5ºC..................................................640 Kp/ cm²

7 dni w 20ºC............................................................................1100 Kp/ cm²

Wytrzymałość na rozciąganie:

2,5 godziny w temperaturze 20ºC.............................................180 Kp/ cm²

16 godzin w temperaturze 5ºC..................................................270 Kp/ cm²

7 dni w 20ºC.......................................................................175 000 Kp/ cm²

Moduł elastyczności 7 dni w temperaturze 20ºC..................................400 Kp/ cm²

Przyczepność do suchego betonu...............................................beton zawsze pęka

Wodoodporność................................................................................bardzo wysoka

Gęstość.....................................................................................................1,0 g/ cm²

Lepkość w temperaturze 25ºC.....................................................................280 cps

Egzotermika....................................................................................................200ºC

Skurcz...................................................................0,55 objętościowo/ 0,18 liniowo

9. WARUNKI PRACY

Żywicę kotwiącą należy aplikować na suchą powierzchnię przy temperaturach utwardzania ponad 5ºC. 

Aby pracować  w temperaturze  poniżej  5ºC  koniecznym jest  stworzenie  stałego  mikroklimatu  w czasie 

utwardzania. Poniżej 5ºC żywica nie utwardza się.

10.      NARZĘDZIA PRACY

Narzędzia należy oczyścić ksylenem, rozpuszczalnikiem epoksydowym, alkoholem etylowym itp.

UWAGI:

W  przypadku  kontaktu  produktu  ze  skórą  –  użyć  mydła,  detergentu  lub  specjalnych  środków 

przeznaczonych do stosowania na skórę, ale bez rozpuszczalników.
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