
 
                     

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ EPOXOL 2004 
ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΑΝΘΡΑΚΟΫΦΑΣΜΑΤΩΝ 

 
ΡΗΤΙΝΕΣ: 

1. EPOXOL 2004 A  VISCOUS  
 Πυκνόρρευστη για επενδύσεις/επικαλύψεις 

2. EPOXOL 2004 A  FLUID   
 Λεπτόρρευστη για χρήση με οπλισμούς ινών υάλου, ανθρακονημάτων και αραμιδίου. 
 
Οι παραπάνω ρητίνες συνδυάζονται με τους παρακάτω σκληρυντές. 
 
ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ:  

Α. EPOXOL 2004 B  SLOW   
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής +15 C 
Αναλογία κατά βάρος  
ΡΗΤΙΝΗΣ EPOXOL 2004 A VISCOUS ή FLUID : ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ SLOW 100:50 
Χρόνος ζωής μίγματος (POT LIFE)  50΄ 
Χρόνος αρχικού στεγνώματος (TACK FREE) 
Για ΛΕΠΤΑ ΠΑΧΗ  5 ½ - 6 ½ h 
Για ΠΑΧΙΑ ΠΑΧΗ  3 ½ - 4 h 
 

Β. EPOXOL 2004 B  FAST  (Λειτουργεί και σε θερμοκρασίες < 10 ºC) 

Αναλογία κατά βάρος  
ΡΗΤΙΝΗΣ EPOXOL 2004 A VISCOUS ή FLUID : ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ FAST 100: 18 
Χρόνος ζωής μίγματος (POT LIFE)  18΄- 20΄ 
 
Οι αναφερόμενοι χρόνοι ζωής μίγματος (POT LIFE) είναι υπολογισμένοι στους 25 ºC και για μάζα μίγματος 150 gr. 
 

Τα παραπάνω συστήματα EPOXOL 2004 A με τους σκληρυντές EPOXOL 2004 B είναι κατάλληλα για τον εμποτισμό των 

παρακάτω ανθρακοϋφασμάτων οικοδομικής χρήσης CONSTRUCTEX. 
 
ΑΝΘΡΑΚΟΫΦΑΣΜΑΤΑ: 

1. PC 278 , βάρους 200 gr/m
2
, πλάτους 50 cm με κατανάλωση μίγματος 300 gr/m

2
 περίπου. 

2. PC 251 , βάρους 300 gr/m
2
, πλάτους 50 cm με κατανάλωση μίγματος 500 gr/m

2
 περίπου. 

 
 
Οι παραπάνω επικαλύψεις αφορούν επισκευές δομικών στοιχείων (κολώνες, δοκάρια) που έχουν υποστεί ζημιές από 
σεισμούς ή χρειάζονται στατική ενίσχυση και δημιουργούν μια πολύ ισχυρή προστασία “μανδύα” . 
Ο συνδυασμός παχύρρευστης ρητίνης VISCOUS με τον γρήγορο σκληρυντή FAST προσφέρει χημικοανθεκτικές επενδύσεις. 
Συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ αναφέροντας τη συγκέντρωση (περιεκτικότητα) % του χημικού παράγοντα και 
την θερμοκρασία λειτουργίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης 
εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX

®
 A.E.B.E. Όμως η NEOTEX

®
 A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη 

χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του 
κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ

®
  για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 
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