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PROPERTIES AND RECOMMENDED USAGE

Tipul vopselei
EPOTEX HB este o vopsea pe baza de rasini epoxidice
modificate, bicomponentă, rezistentă la agenti chimici .
Aceasta respectă  standardul  suedez SIS 18 52 05 și
SSG 1005 pentru vopsele in două componente.

Utilizare
EPOTEX HB se recomandă să se utilizeze ca strat in-
termediar sau final peste grundul epoxidic pe baza de
zinc sau pentru un alt  grund epoxidic bicomponent în
clasele de mediu C2-C5. Este potrivita si pentru imers-
sia in apă atunci când suprafața este curățată prin sab-
lare la Sa 2½. EPOTEX HB este de asemenea adecva-
ta si pentru sistemele de acoperire fără grund (DTM) în
clasele de mediu C1-C3.

Rezistenta la agenti chimici
EPOTEX HB este rezistenta la contactul cu apa, uleiuri,
diluții chimice și scurgeri ca parte în sistemele de vopsi-
re  recomandate  și  atunci  când  este  aplicată  corect.
Rezistă la apă în serviciul de imersiune.

Comportarea la mediul exterior (vânt, soare etc.)
Vopselele epoxidice au o tendință naturală de cretare și
decolorare la expunerea exterioară.

Culori disponibile
RAL-,  NCS-,  KY-,  (SSG-culori  cu  limitări).  Obiectele
vopsite cu aceeași nuanță, dar folosind diferite tipuri de
vopsea, pot avea diferențe în aspectul și umbra datorită
variației proprietăților vopselei, nivelurilor de luciu și me-
todelor de aplicare.

Aspect
Semi mat

DATE TEHNICE

Solide in volum* 65 ± 2 %
Masa totala solide* 1070 g/l
Valoare VOC* 310 g/l
*Valorile sunt calculate

Ratie de amestec

Rasina 4 parti din volum
Intaritor 1 parte din volum

Durata de utilizare (+23 °C)

Standard Comp. B aprox. 5 ore după amestecare
S-Comp. B aprox. 3 ore după amestecare

Ambalare

Volum (l) Dimensiune bidon (l)

Comp. A 16 20
Standard Comp. B 4 4
S-Comp. B 4 4

Timp de uscare la 80 µm

Std. Comp. B S-Comp. B

+10 °C +23 °C +10 °C +23 °C

Suprafață uscată 2 h 1 h 1 h 30 min
La atingere 10 h 4 h 6 h 2,5 h
Timp de reacoperire
- cu acelasi tip de vopsea
- polyuretan
- in imersiune

10 h
16 h
24 h

4 h
5 h
16 h

7 h
12 h
24 h

3 h
4 h
16 h

Uscare completa 12 d 7 d 12 d 7 d
Timpii de uscare sunt tipici la grosimea recomandată a pe-
liculei la temperaturi date.

Putere de acoperire si grosimea recomandata pe strat

Uscat Umed Acoperire

80 μm 125 μm 8,0 m²/l
100 μm 155 μm 6,5 m²/l
120 μm 185 μm 5,4 m²/l

Putere de acoperire practica
Depinde de viteza vantului, structura care este vopsita, ru-
gozitatea suprafetei si metoda de aplicare.

Diluant
OH 17, OH 31 (lent)

Pentru curatarea sculelor
OH 17
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INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Pregatirea suprafetelor
Tpoate impuritatile solide care pot impiedica aderenta la
suprafata  trebuiesc  indepartate.  A  se  indeparta  orice
saruri sau orice alte urme de impuritati solubile folosind
perie cu apa, apa cu presiune, abur sau agenti de cura-
tare alcalini. A se inlatura orice urme de uleiuri sau gra-
simi prin agenti de curatare alcalini, emulsii sau pe baza
de  solvent  (SFS-EN  ISO  8504-3,  SFS-EN  ISO
12944-4).  Suprafetele  trebuiesc  foarte  bine  clatite  cu
apa dupa curatare. Suprafetele vopsite care au depasit
perioada de reacoperire trebuiesc curatate . Curatarea
suprafetei trebuie facuta la momentul potrivit  pentru a
evita  contaminarea  sau  umezirea  suprafetei  inaintea
aplicarii.

Suprafete de otel
Dust,  oils,  grease and other foreign matter that  could
prevent adhesion should be removed using a suitable
method (SFS-EN ISO 12944-4). If the paint is applied
directly on to steel surfaces the recommended cleaning
standard is Sa 2½.

Primer
EPOCOAT 21 HB,  EPOCOAT 21  PRIMER,  EPOTEX
HB,  NORECOAT  FD  PRIMER,  NORMAZINC  SE,
NORECOAT HS

Top coat
EPOTEX  HB,  EPOCOAT  210,  NORMADUR  50  HS,
NORMADUR  65  HS,  NORMADUR  90  HS,
NORMADUR HB

Conditii de mediu la aplicare
Suprafața  trebuie  să  fie  uscată  și  curată.  În  timpul
aplicării și uscarii temperatura vopselei, aerului și supra-
feței trebuie să fie mai mare de + 10 ° C, iar umiditatea
relativă sub 80 %. Temperatura suprafeței trebuie să fie
cu 3 ° C mai mare decât punctul de rouă din aer.

Metoda de aplicare
Se aplica sub presiune cu pistol de vopsire airless sau
cu  pensula.  A  se  amesteca  bine  rasina  si  intaritorul
inainte de amestecare, apoi amestecati ambele compo-
nente. Ratia de amestec este de 4:1 (rasina:intaritor) in
volum. La nevoie, diluati cu 0-10 % (tiner OH 17). Se fo-
losesc pistoale de vopsit airless si duze cu orificiul de
0,013”-0,018. Unghiul de aplicare depinde de obiectul
ce urmeaza a fi vopsit. Presiunea trebuie sa fie de mini-
mum 45:1. Pentru obtinerea unui rezultat optim se reco-
manda  ca  amestecul  sa  fie  la  temperatura  camerei
inainte inceperii aplicarii.

Depozitare si termen de garantie
Produsul trebuie depozitat in ambalajul original sigilat,
la temperaturi cuprinse intre 5 si 30 de grade Celsius.
Spatiile de depozitare trebuie sa fie uscate, bine ventila-
te si la distanta de orice sursa de cladura sau foc. In
aceste conditii, componentii A si B pot fi pastrati pentru
o perioada de 3 ani de la data fabricatiei. Atat data fab-
ricatiei cat si numarul lotului sunt inscriptionate pe etic-
heta produsului.

Masuri de siguranta
Masurile de siguranta cu privire la utilizator si protectia
mediului  suhnt  detaliate  in  Fisa  de  siguranta  a  pro-
dusului. A se folosi in spatii bine ventilate. Nu inhalati
vapori. Folositi masca de protectie. Evitati contactul cu
pielea. In cazul contactului cu pielea indepartati imediat
produsul prin spalare cu agent de curatare specific, sau
apa si sapun. In cazul contactului cu ochii clatiti urgent
cu apa si la nevoie apelati la medic.

Disclaimer
Informatiile de mai sus se bazeaza pe teste de laborator si experienta proprie. In cazul in care produsul este utilizat in
conditii  improprii, nu putem garanta calitatea. Ne rezervam dreptul de a modifica datele fisei tehnice fara avizare
prealabila. Contactati biroul nostru pentru orice alte informatii suplimentare. Produsul este intentionat exclusiv utilizarii
profesionale. Dacă in fisele tehnice ale produselor există devieri datorita diferitelor versiuni lingvistice, versiunea în
limba engleză primeaza.
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