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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Η ΔPOXITE RESIN 95 είλαη ηζρπξή επνμεηδηθή θόιια  δύν 

ζπζηαηηθώλ, βηνκεραληθνύ ηύπνπ. Έρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε 

πνιύ κεγάιε αληνρή ζηελ πγξαζία ζηνπο δηαιύηεο θαη ζηε 

ζεξκνθξαζία. Δίλαη ηδαληθή γηα ζπγθνιιήζεηο όκνησλ θαη 

αλόκνησλ νηθνδνκηθώλ θαη βηνκεραληθώλ πιηθώλ ρσξίο λα 

ζπξξηθλώλεηαη. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δμαηξεηηθά ηζρπξή ζπγθόιιεζε 

 Κνιιάεη αλνκνηνγελείο επηθάλεηεο 

 Μεγάιε πνηθηιία εθαξκνγώλ 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηελ πγξαζία 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηε ζεξκνθξαζία 

 Δμαηξεηηθή αληνρή ζηα πεξηζζόηεξα ρεκηθά 

 Βάθεηαη 

 Γελ πεξηέρεη δηαιύηεο 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Ιδαληθή γηα ζπγθνιιήζεηο κεηάιισλ, καξκάξσλ, ηζηκέληνπ , 
θεξακηθώλ, πιαζηηθώλ, μύινπ,  θιπ. 

 Γέκηζκα νξηδόληησλ ξσγκώλ θαη νπώλ ζε ζθπξόδεκα. 

 πγθόιιεζε λένπ κε παιαηό κπεηόλ. 

 ηεξέσζε κπεηόβεξγσλ επέθηαζεο.  

 Ιζρπξνπνίεζε αζηάξσκα νηθνδνκηθώλ επηθαλεηώλ σο έρεη, ή 
αξαησκέλε κε δηαιπηηθό λίηξνπ. 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο από ζθόλε 

θαη ιίπε.  

2. Υξεζηκνπνηώληαο κηα ζπάηνπια αλαθαηέςηε ίζεο πνζόηεηεο 
από EPOXITE RESIN 95 Α (ξεηίλε) θαη από EPOXITE 
RESIN 95 Β (ζθιεξπληήο) κέρξη ην κίγκα λα γίλεη νκνηνγελέο. 
Η αλάκημε ησλ 2 ζπζηαηηθώλ γίλεηαη γηα πεξίπνπ 3 ιεπηά.  

3. Αλαθαηεύεηε κόλν όζε πνζόηεηα πξόθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ακέζσο γηαηί ην κείγκα ζθιεξαίλεη ζε 1 ώξα 
πεξίπνπ αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Όζν κεγαιύηεξε πνζόηεηα αλακίμεηε ηόζν γξεγνξόηεξα 
ζθιεξαίλεη ην κίγκα.  

4. Δθαξκόζηε ηελ θόιια ζηελ κηα κόλν επηθάλεηα.  
5. Δλώζηε ηηο δύν επηθάλεηεο θαη θξαηήζηε ηηο ζηαζεξά ελσκέλεο 

γηα 3 -4 ώξεο. 
6. Η πιήξεο ζπγθόιιεζε γίλεηαη ζε 48 ώξεο. 
ΠΡΟΟΥΖ: θιείλεηε θαιά ηα δνρεία θαη κελ αιιάδεηε ηα θαπάθηα 

ηνπο.  

πληζηάηαη ε δνθηκή θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ γηα θάζε 

εθαξκνγή 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Καζαξίδνπκε εξγαιεία ή ηπρόλ πεξηζζεύκαηα, ακέζσο κεηά ηε ρξήζε 

κε δηαιπηηθό λίηξνπ. 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
πζηαηηθό  Α     

Βάζε: Δπνμεηδηθή ξεηίλε, πξντόλ αληίδξαζεο  bisphenol   

A-(Epichlorhydrin) 

Μνξθή: Παρύξξεπζην πγξό   

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή    

Υξώκα: Γηάθαλν   

Δηδηθό βάξνο: 1.16 kg/m
3 
25

ν
C (ASTM D 4052)      

Ημώδεο: 10-14 Pa.s 25
ν
C (ASTM D 445)       

Γηαιπηόηεο ζε λεξό: Ca. 0.009 kg/m
3 
20 

ν
C  

εκείν αλάθιεμεο: >150
 ν
C  

Σάζε αηκώλ  (20 
ν 
C): 0.001 mpa      

Σάζε αηκώλ  (160 
ν 

C): 2 Pa 

 

πζηαηηθό  Β   

Βάζε: Πνιπακηλνακίδην 

Μνξθή: Τγξό 

Οζκή: Υαξαθηεξηζηηθή     

Υξώκα: Μειί 

Δηδηθό βάξνο: 950 kg/m
3 
25

ν
C 

Ημώδεο: 4000-6000 Pa.s 25
ν
C 

Γηαιπηόηεο ζε λεξό: Μηθξή δηαιπηόηεηα 

εκείν αλάθιεμεο: >21-27
 ν
C     Abel (Ξπιόιην) 

Σάζε αηκώλ  (20 
ν 
C): 3,7 kPa( μπιόιην ) 

Σάζε αηκώλ  (160 
ν 

C): 2 Pa 

 

ΜΗΓΜΑ ΠΡΟΗΟΝΣΟ 

Αλαινγία αλάκημεο: Α:Β = 1:1 

Αλνηθηόο ρξόλνο: 1 ώξα πεξίπνπ  20
0
C 

Αξρηθή ζπγθόιιεζε: 3 – 4  ώξεο ζηνπο 20
0
C 

Σειηθή ζπγθόιιεζε: Σα θνιιεκέλα κέξε κπνξνύλ λα επεμεξγαζζνύλ 

κεηά από 12 ώξεο. Η ηειηθή δύλακε ζπγθόιιεζεο επηηπγράλεηαη κεηά 

από 24 – 48 ώξεο ζηνπο 20
0
C. 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
C - 35

0
C 

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C - 35

0
C, καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο. 

Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην 

ειηαθό θσο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο από ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-

αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.  

 
 
 



Δπνμεηδηθά 

EPOXITE RESIN 95 

Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ  Έθδνζε: 06.09.2019 

 

 

® 

EVOCHEM A.E.  
Θέζε Σδαβεξδέιια 13341, Φπιή, Αηηηθή, Αζήλα 
Tel.: 210 5590460, 210 5590155  Fax:  210 5590244 
E-mail: info@evochem.gr  Website: www.evochem.gr  
 


ει

. 
2
 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

εη 1kg(500gr+500gr) 01800  5204094018001 

  

 
ΤΚΔΤΑΗΑ 
εη κεηαιιηθά δνρεία 1kg 

 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

ΤΣΑΣΗΚΟ Α 

 

 

Aquatic Chronic 2: H411 - Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο 
νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Eye Irrit. 2: H319 - 
Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό Skin Irrit. 2: H315 - 
Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί λα 
πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε P101: Δάλ δεηήζεηε 
ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο 
ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά P261: Απνθεύγεηε λα 
αλαπλέεηε ζθόλε/ αλαζπκηάζεηο /αέξηα/ ζηαγνλίδηα/ 
αηκνύο/εθλεθώκαηα P264: Πιύλεηε ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό 
P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά 
ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν 
P302+P352: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε 
κε άθζνλν λεξό P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ 
ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. 
Αλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, αλ είλαη εύθνιν. 
πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη / ή 
ηνπ πεξηέθηε ηνπ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα δηαινγήο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο ζαο 

 

ΤΣΑΣΗΚΟ Β 

 

 

 

Aquatic Chronic 1: H410 - Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο 
νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Flam. Liq. 3: H226 - 
Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα Skin Corr. 1C: H314 - Πξνθαιεί ζνβαξά 
δεξκαηηθά εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο Skin Sens. 1A: 
H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε 
P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ 
πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα P102: Μαθξηά από παηδηά 
P210: Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, 
γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε 
P264: Πιύλεηε ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P280: Να θνξάηε 
πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν P301+P330+P331: Δ 
ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. ΜΗΝ 
πξνθαιέζεηε εκεηό P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 
ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα 
αξθεηά ιεπηά. Αλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, αλ 
είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε P501: Γηάζεζε ηνπ  

 
πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα 
δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο ζαο EUH208: Πεξηέρεη Pine 
πεηξειαίνπ. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: Amides, from tall-oil fatty acids and 
tetraethylenepentamine; Ληπαξά νμέα, C18-unsatd., Γηκεξή, 
νιηγνκεξή πξντόληα αληίδξαζεο κε ιηπαξά νμέα πεπθειαίνπ θαη 
ηξηαηζπιελνηεηξακίλε 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


