
 

 

 

Epomast Evo Koodi: 
6660.xxx 

 
ERITTÄIN KEVYT EPOKSITÄYTE 

 
- HELPPO LEVITTÄÄ 

- ERITYISEN HELPPO HIOA 

- MATALA OMINAISPAINO 

- HIENORAKEINEN 
 
 
 

 
OMINAISUUDET 

Uusimman sukupolven epoksituotteisiin kuuluva täyteaine. Epomast Evon ominaisuuksiin kuuluu helppo 
käytettävyys, sekä rakenne jossa ei esiinny ilmakuplia. Epomast Evo on helppo hioa ja kuivuttuaan muodostaa 
elastisen ja painumattoman pinnan. Sitä käytetään yleensä suurempien epätasaisuuksien täyttämiseen, koska sen 
ominaispaino on matala ja sitä voi käyttää huomattavan paksuina kerroksina. Epomast Evo soveltuu teräkselle, 
alumiinille, lujitemuoville ja puulle. Sitä voi käyttää vesirajan ylä- ja alapuolella oleviin osiin. Täyteläisen 
koostumuksen ja hienojen rakeiden ansiosta sitä voi käyttää myös viimeistelytöihin. 

 

 
TEKNISET TIEDOT 

Kuivuminen: kemiallinen reaktio 

Ominaispaino: 0,70 ± 0,02 kg/l 

Kiintotilavuus: 100 % 

Leimahduspiste: +58 °C 

Olomuoto: matta 

Väri: vaaleansininen 

Pakkaus: 1,5/10,0 litraa 

 
PINNAN ESIKÄSITTELY 

Tuotetta voi käyttää 2-komponenttisten pohjamaalien ja välimaalien päällä, kun pinta on puhdistettu ja hiottu. 
Joissakin tapauksissa sitä voi levittää suoraan paljaalle pinnalle tai pinnalle, jolta on poistettu maali. 

 
 
 
 
 

KÄYTTÖ 

Sekoita komponentit huolellisesti, jotta väristä tulee tasainen. Levitä tuotetta sekoittamisen jälkeen käyttämällä 
lastaa tai muuta sopivaa työkalua. Älä lisää ohennetta. Levitä täyteainetta tasainen kerros. Paksuus saa olla 
enintään 2,5 cm (riittoisuus on kerrosta kohden 1 m²/l/mm). Hio hiekkapaperilla (karkeus 40–80) aikaisintaan 24 
tunnin kuluttua (kun lämpötila on 20 °C). Jos tuotetta käytetään kylmässä ympäristössä, tuotteen pakkauksia voi 
lämmittää ennen sekoittamista, jolloin tuote on juoksevampaa. Tuotteen kovettuminen on hitaampaa, kun alustan 
tai ympäristön lämpötila on alle 15 °C. Tällöin myös hiomista on siirrettävä myöhemmäksi. Älä käytä tuotetta, jos 
lämpötila on alle 10 °C. Muista aina välihionta kerrosten välillä ja ennen maalausta. 
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Epomast pro Koodi: 
6603,571 

 
 

ERITTÄIN KEVYT EPOKSITÄYTE 

 

KÄYTTÖTIEDOT 
  

Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C): 7 päivää 

Käyttöaika (20 °C):  45 minuuttia 

Käyttölämpötila vähintään/enintään +10/+35 °C 

Kovete:  6600.999 

Sekoitussuhde määrän osalta: 1:1 

Sekoitussuhde painon osalta: 45:55 

Ohenne:  6610 ainoastaan puhdistukseen 

Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden: 0–10 mm 

Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden: 0–10 mm 

Teoreettinen riittoisuus kerrosta kohden: 1 m²/l/mm 

Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C): 24* tuntia 

Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C): 24* tuntia 

Kerrosten määrä:  / 

MUISTIINPANOT * Aika ennen hiomista  

 
 

 

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

TURVAMÄÄRÄYKSET 

Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä tuotteen kuivamisen ajan. Suosittelemme 
suojalasien, kasvosuojaimen, suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä. 
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VENEZIANI YACHTING - Osasto: BOERO BARTOLOMEO S.p.A. Myyntiosasto: 34121 Trieste (Italia) – Piazza Nicolò Tommaseo 4 - Puh. 

(+39) 040 3783911 – Faksi (+39) 040 3783906 info@venezianiyacht.it – www.venezianiyacht.it Tuotemerkkiä käyteteen Field Pipe Systems S.r.l.:n lisenssillä

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, 
joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen 
seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole 
erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot. 
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