Epomast

Koodi:
6662.754

YLEISKÄYTTÖINEN EPOKSITÄYTE
- ERITTÄIN VEDENKESTÄVÄ
- HELPPO KÄYTTÄÄ
- HELPPO TYÖSTÄÄ
- HYVÄT HIONTAOMINAISUUDET
- MONIKÄYTTÖINEN TÄYTE

OMINAISUUDET
Erittäin luja 2-komponenttinen epoksitäyte, joka on mekaanisesti erittäin kestävä. Tarttuu erinomaisesti kaiken
tyyppisille pinnoille ja kaikille epoksipohjamaaleille. Erittäin hyvä vedenkestävyys. Epomastia voi käyttää
liitoskohtien tekemiseen ja pahoin vaurioituneiden pintojen korjaamiseen. Jopa 10 mm:n kerrosvahvuudet
mahdollisia. Epomastia voi käyttää suoraan puulle, lujitemuoville, hiotulle teräkselle ja alumiinille.

TEKNISET TIEDOT
Kuivuminen:
Ominaispaino:
Kiintoainepitoisuus:
Leimahduspiste:
Olomuoto:
Väri:
Pakkaus:

kemiallinen reaktio
1,55 ± 0,02 kg/l
95 %
+102 °C
matta
vaaleanharmaa
0,5/2,0 kg

PINNAN ESIKÄSITTELY
Tuotetta voi levittää täyteaineille ja epoksipohjamaalipinnoille, jotka on puhdistettu ja hiottu hiomapaperilla
(karkeus 60).

KÄYTTÖ
Kovetteen sekoittamisen jälkeen, levitä tuote käyttämällä lastaa tai muuta sopivaa työvälinettä. Älä lisää
ohennetta. Levitä tuotetta tasainen kerros siten, että keskimääräinen paksuus on 2–10 mm. Varmista samalla,
ettei täyteaineen palasia jää pinnalle, sillä se vaikeuttaa hiomista. Anna kuivua vähintään 24 tuntia ja hio sitten
hiomapaperilla (karkeus 60). Jos pinnalle tarvitaan useampi kerros täyteainetta, suosittelemme hiomaan
Epomastin aina ennen uuden kerroksen levittämistä.
Tuotteen voi pintakäsitellä Epomast-sarjan täyteaineella tai epoksipohjamaalilla, kuten Adherpox, Aquastop,
Plastolite Pro, Unikote PRO tai Unikote Yachting PRO. Suosittelemme pohjamaalin käyttöä ennen pintamaalin
levittämistä, koska näin lopputuloksesta tulee parempi.
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YLEISKÄYTTÖINEN EPOKSITÄYTE
KÄYTTÖTIEDOT
Kuivumisaika ennen vesille laskua (20 °C):
Käyttöaika (20 °C):
Käyttölämpötila vähintään/enintään
Kovete:
Sekoitussuhde määrän osalta:
Sekoitussuhde painon osalta:
Ohenne:
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden:
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):
Kerrosten määrä:
MUISTIINPANOT

7 päivää
1 tunti
+5/+35 °C
6662.999
± 1:1 (56:44)
50:50
5610 ainoastaan puhdistukseen
0–10 mm
0–10 mm
1 m²/l/mm
24* tuntia
/
/

* Aika ennen hiomista

TURVAMÄÄRÄYKSET
Tuuletuksen on oltava riittävä, kun tuotetta käytetään sisätiloissa, sekä tuotteen kuivamisen ajan. Suosittelemme
suojalasien, kasvosuojaimen, suojakäsineiden ja suojavaatteiden käyttöä.

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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