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HELDERE EPOXY GIETHARS mengverhouding 1: 1
 

Heldere epoxy giethars voor het opgieten van tafelbladen.
 Mengverhouding 1 : 1 op volume.

  
Kenmerken:

 - Prachtig helder en blijft helder. UV gestabiliseerd.
 - Mooi, helder en plakvrij oppervlak. Prima hechting aan ondergrond. Luchtbellen springen open.

 - Geen warmteontwikkeling, dus ook geen krimp bij het afkoelen.
 - Traag uithardend, geeft luchtbellen de gelegenheid op te stijgen en te verdwijnen.

 - Geen aantasting van onderliggende lakken enz.
 - Waterbestendig, ook voor buiten.

  
Gebruiksaanwijzing:

 Mengverhouding 1 : 1 op volume; het mengen zo nauwkeurig mogelijk aanhouden.
 Bij koude flesjes engszins verwarmen voor het leeggieten, zodat er niet teveel aan de wand blijft hangen,

hetgeen de dosering onnauwkeurig maakt. Geeft u toch de voorkeur aan doseren op gewichtsbasis, neem dan
12 gram harscomponent / 10 gram hardercomponent.

 Let erop dat hars en harder goed transparant met elkaar gemengd worden voordat het opgegoten wordt. In het
begin lijkt het wat moeilijk helder te mengen, vooral bij koude, maar na enig volhouden blijkt het mengsel
toch glashelder te worden.

 Bij voorkeur daarom boven de 10°C mengen.
 De uitharding gaat langzaam. Na 24 uur (bij 20°C) is de hars stofdroog en hardt dan gedurende ongeveer een

week naar eindsterkte. Hogere temperatuur versnelt de harding; lagere temperatuur vertraagt.
  

Gieten:
 Het hars - harder mengsel kan bij een begintemperatuur van 20°C tot 4 cm. dik uitgegoten worden zonder dat

het te warm wordt. Indien een dikkere laag nodig is, is het aan te bevelen in 2 x op te gieten. Dof schuren van
de eerste laag voorkomt dan dat men de afscheiding tussen de eerste en de tweede laag ziet.

 Het epoxymengsel tast praktsich niets aan, in twijfelgevallen (bijv. vers gelakt tafelblad) even uitproberen.
 Na het mengen begint de uitharding en dit gaat des te sneller naarmate de begintemperatuur hoger is. Bij

ongeveer 20°C begintemperatuur blijft het mengsel nog zolang vloeibaar dat ook de kleinste luchtbelletjes
nog ± 10 mm. kunnen opstijgen en aan het oppervlak kunnen openspringen en weer strak dichtvloeien.

 Bij ongeveer 30°C begintemperatuur gaat de uitharding sneller, maar het opstijgen van de kleinste
luchtbelletjes gaat nog sneller. Het blijkt dat men dan wel ± 20 mm. dikte luchtvrij krijgt voordat het mengsel
te dik gaat worden voor verdere opstijging en openspringen aan het oppervlak.

 Voor het geval dat de luchtbelletjes een grotere hoogte moeten overbruggen kan het hars - harder mengsel
luchtvrij gemaakt worden met een vacuümpomp en dan voorzichtig opgegoten worden, zodat zo weinig
mogelijk nieuwe kleine luchtblaasjes ontstaan. Het benodigde vacuüm is afhankelijk van temperatuur en
benodigde stijghoogte ongeveer 0,1 - 0,2 bar (dus 0,9 - 0,8 bar onderdruk)

  
Verpakkingen:

 - hars en harder 500 ml. (2 x 250 ml.)
 - hars en harder 1000 ml. (2 x 500 ml.)


