
Resina 2000 

SUOJAAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ PUULLE 

 

 

- KORJAA JA SUOJAA PUUOSAT 

- HYVIN ERISTÄVÄ 

- TUNKEUTUU SYVÄLLE PUUHUN 

- SOVELTUU KAIKKIIN KORJAUKSIIN 

- KUSTOMOITU JÄRJESTELMÄ 

 
 

OMINAISUUDET 

Resina 2000 on liuotteeton epoksi, käytettäväksi puun, lujitemuovin ja monien muiden alustojen rakentamiseen, 
suojaamiseen ja entisöimiseen. Resina 2000 on teknologisesti edistynyt järjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen 
imeytymisen, joustavuuden ja kiinnityksen puuveneiden huoltotyössä. Resina 2000 mahdollistaa erittäin kestävät 
puun liitokset, pinna suojaukset ja vedenkestävän rungon. Resina 2000:lla käsitellystä puusta tulee vedenkestävä 
ja vahva, samalla säilyttäen joustavuutensa ja lujuutensa. Kun kovete on lisätty, erikoislisäaineita lisäämällä 
saadaan aikaan helposti levittyviä ja erittäin vahvoja kittejä. 

 

 

TUOTETIEDOT 

Kovettuminen: 

Paino:              

Kuiva-aine:     

Leimahduspiste: 

Kiilto:                

Väri: 

Pakkauskoko: 

 
kemiallinen reaktio 

1,10 ± 0,02 Kg/L 

100 % 

+102 °C 

kiiltävä 

kirkas 

0,75 / 1,50 / 15 L 
 

PINNAN VALMISTELU 

Ennen Resina 2000 käyttöä, varmista että käsiteltävä pinta on täysin kuiva. Käsiteltävä pinta on aina oltava 
puhdas, kuiva ja siinä ei saa olla öljyä, rasvaa jne. Hio pinta ennen levitystä. 

 
 
 
 
 
 

 

KÄYTTÖ 

Sekoita A-osa kovetteen kanssa suhteessa 2:1 (tilavuus) tai 70:30 (paino). Seoksen käyttöaika (potlife) on 35 
minuuttia lämpötilan ollessa 20°C. Älä ohenna: työvälineiden puhdistukseen käytä Diluente 6610. 
Eristysjärjestelmä: levitä 3-4 kerrosta, jotta saavutetaan kalvopaksuudeksi 300-400 mikronia. Kuivumisaika: 
vähintään 7 päivää lämpötilan ollessa 20°C ennen käyttöönottoa. 
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TEKNISET TIEDOT 

Kuivumisaika (20 °C):            

Pot Life (20 °C): 

Käyttölämpötila. min/ max: 

Kovete: 

Sekoitussuhde tilavuus: 

Sekoitussuhde paino: 

Välineiden pesu:                            

Märkäkalvonpaksuus/kerros: 

Kuivakalvonpaksuus/kerros: 

Teoreettinen riittoisuus: 

Päällemaalaus minimi (20 °C): 

Päällemaalaus maksimi (20 °C): 

Kerrosten määrä: 

MUISTIINPANOJA 

 
7 päivää 

30 minuuuttia 

+15/+35 °C 

6545.999 

2:1 (67:33) 

70:30 

ohenne 6610                           

100 µ 

100 µ 

10,0 m²/L 

10 tuntia 

36 tuntia 

3-4 

 
 

 
   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

TURVAMÄÄRÄYKSET 
Pidettävä huolta riittävästä ilmanvaihdosta, jos Adherglassia käytetään suljetuissa tiloissa. Tuote sisältää ohenteita, 
jotka saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtävän yhdisteen, mikäli joutuu avotulen kanssa kosketuksiin. 
Suojalasien, hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Ennen käyttöä lue 
käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7-8. Ei saa säilyttää ulkona. Varastointilämpötila: 10°C - 35°C. Älä säilytä 
suorassa auringonpaisteessa 
 
 

 

 

 

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. 
 


