Τεχνικό Φυλλάδιο

EPOMAX-LD
Εποξειδική ρητίνη εµποτισµού 2 συστατικών
Ιδιότητες
Το EPOMAX-LD είναι ένα εποξειδικό σύστηµα 2
συστατικών, χωρίς διαλύτες. Μετά τη σκλήρυνσή
του αποκτά ισχυρή πρόσφυση µε το υπόστρωµα,
υψηλή σκληρότητα και µεγάλη αντοχή σε κάµψη
και θλίψη.
Κατατάσσεται ως δοµικό συνδετικό για επικόλληση
εξωτερικού οπλισµού σε σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
το πρότυπο ΕΝ 1504-4. Αριθµός πιστοποιητικού:
2032-CPR-10.11.

Πεδία εφαρµογής
Το EPOMAX-LD είναι κατάλληλο για τον εµποτισµό υφασµάτων από συνθετικές ίνες που χρησιµοποιούνται για τη στατική ενίσχυση ή την επισκευή των δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα,
τοιχοποιία, ξύλο κλπ. Είναι εξίσου κατάλληλο για
τον εµποτισµό υαλοϋφασµάτων και ανθρακοϋφασµάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χηµική βάση:

εποξειδική ρητίνη
2 συστατικών

Απόχρωση συστατικού Α: λευκό
Απόχρωση συστατικού Β: µαύρο
Απόχρωση (Α+Β):

γκρι

Μορφή:

παστώδης

Πυκνότητα συστατικού Α: 1,10 ± 0,02 kg/lit
Πυκνότητα συστατικού Β: 1,000 ± 0,007 kg/lit
Πυκνότητα (Α+Β):

1,08 ± 0,03 kg/lit

Αναλογία ανάµιξης (Α:Β): 100:19,4 κατά βάρος
Ανοιχτός χρόνος
επικόλλησης:

45 min στους +20ºC

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 35 min στους +20ºC
Ελάχιστη θερµοκρασία
σκλήρυνσης:
Τελικές αντοχές:
Αντοχή πρόσφυσης σε
εφελκυσµό µεταξύ
χαλύβδινων ελασµάτων:
(EN 12188)

+8ºC
µετά από 7 ηµέρες
στους +20ºC

20,0 N/mm

2

Αντοχή πρόσφυσης σε
διάτµηση µεταξύ
χαλύβδινων πρισµάτων:
(EN 12188)

16,8 N/mm

2

Συρρίκνωση:
(ΕΝ 12671-1)

0,05%

Εργασιµότητα:
(ΕΝ ISO 9514)

25 λεπτά στους +20°C

Ανθεκτικότητα:
(ΕΝ 13733)

Ναι

Μέτρο ελαστικότητας σε
θλίψη:
(EN 13412)

2.600 N/mm

Συντελεστής θερµικής
διαστολής:
(ΕΝ 1770)

64 Χ 10

Θερµοκρασία υαλώδους
µετάπτωσης:
(ΕΝ 12614)

-6

≥ 75 °C

Αντίδραση στη φωτιά:
(ΕΝ 13501-1)

Κλάση Ε

Αντοχή σε εφελκυσµό:
(ASTM D 638)

44,6 ΜPa

Eπιµήκυνση θραύσης:

1,7%

Αντοχή σε θλίψη:
(ASTM D 695)

≥ 50,0 ΜPa

Αντοχή σε κάµψη:
(ASTM D 790)

≥ 30,0 ΜPa

Μέτρο ελαστικότητας
σε κάµψη:
(ASTM D 790)
Αντοχή πρόσφυσης:
σε σκυρόδεµα

2

2.500 MPa

2

> 4 Ν/mm (θραύση του
σκυροδέµατος)

Καθαρισµός των εργαλείων:
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιµελώς µε
νερό ή µε το διαλυτικό SM-12, αµέσως µετά τη
χρήση τους.

Τρόπος χρήσης
1. Προετοιµασία υποστρώµατος
Οι προς επεξεργασία επιφάνειες πρέπει:
• Να είναι στεγνές και ανθεκτικές.

• Να είναι απαλλαγµένες από υλικά που εµποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά,
λίπη κλπ.
Συνιστάται ο µηχανικός καθαρισµός του υποστρώµατος µε αµµοβολή ή φρεζάρισµα και το
σκούπισµά του µε σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.
Αν υπάρχουν ρηγµατώσεις στο σκυρόδεµα, αυτές
πρέπει να αποκατασταθούν µε τη διαδικα-σία
ρητινενέσεων,
χρησιµοποιώντας
τα
υλικά
EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 ή DUREBOND.
Οι επιφάνειες εφαρµογής πρέπει να είναι επίπεδες. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπεδότητα του
υποστρώµατος γίνονται µε τη βοήθεια του ινοπλισµένου τσιµεντοκονιάµατος MEGACRET-40 ή της
εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK.
Οι γωνίες των δοµικών στοιχείων που θα επικαλυφθούν µε ύφασµα πρέπει να στρογγυλεύονται
µε ακτίνα καµπυλότητας 10 - 30 mm, για να
πετύχουµε αποτελεσµατικότερη περίσφιγξη.
2. Ανάµιξη του EPOMAX-LD
Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι
συσκευασµένα σε δοχεία µε προκαθορισµένη αναλογία ανάµιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως µέσα στο συστατικό Α. Η ανάµιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά µε αναµικτήρα χαµηλών στροφών ή µε κάποιο εργαλείο
χειρός (στενή σπάτουλα κλπ.) µέχρι να προκύψει
ένα οµοιόχρωµο µίγµα. Είναι σηµαντικό το µίγµα
να αναδεύεται και στα τοιχώµατα και στον πυθµένα
του δοχείου, προκειµένου ο σκληρυντής να κατανεµηθεί οµοιόµορφα.
3. ∆ιαδικασία εφαρµογής - Κατανάλωση
Το EPOMAX-LD επαλείφεται στο στεγνό και καθαρό υπόστρωµα µε βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα και
2
µε κατανάλωση περίπου 0,7 kg/m .
Στη συνέχεια, επικολλάται το ύφασµα πιεζόµενο µε
πλαστικό ρολό, έτσι ώστε να εµποτιστεί πλήρως
από τη ρητίνη. Ακολουθεί δεύτερη στρώση, αν
αυτό απαιτείται.
Αφού στεγνώσει η τελευταία στρώση, το ύφασµα
επαλείφεται εξωτερικά µε EPOMAX-LD και µε κα2
τανάλωση περίπου 0,3 kg/m και στη νωπή ακόµα
στρώση γίνεται επίπαση χαλαζιακής άµµου,
προκειµένου να ακολουθήσει προστατευτική
τσιµεντοειδής επικάλυψη.

Συσκευασία
Το EPOMAX-LD διατίθεται σε συσκευασία (A+B)
των 5 kg. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε προκαθορισµένες αναλογίες ανάµιξης κατά βάρος.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής στην
αρχική σφραγισµένη συσκευασία, σε χώρο προστατευµένο από υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία.
Συνιστώµενη θερµοκρασία αποθήκευσης από +5°C
έως +35°C.

Παρατηρήσεις
• O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστηµάτων επηρεάζεται από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η ιδανική θερµοκρασία εφαρµογής είναι µεταξύ +15°C και +25°C, ώστε το προϊόν να
έχει τη βέλτιστη εργασιµότητα και χρόνο ωρίµανσης. Σε χαµηλές θερµοκρασίες (<+15°C) παρατηρείται καθυστέρηση στην πήξη, ενώ σε υψηλότερες
(>+30°C), η πήξη γίνεται πιο γρήγορα. Συνιστάται
τους χειµερινούς µήνες µία ήπια προθέρµανση των
υλικών, ενώ αντίστοιχα τους καλοκαιρινούς η αποθήκευσή τους σε δροσερό χώρο πριν τη χρήση.
• Το EPOMAX-LD µετά τη σκλήρυνσή του, είναι
ακίνδυνο για την υγεία.
• Μετά την εφαρµογή, συνιστάται η προστασία της
στρώσης από άµεση ηλιακή επίδραση.
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού, συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ,
τύπος ∆ είναι 350 g/lit (2010) για έτοιµο προς
χρήση προϊόν.
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν EPOMAX-LD έχει
µέγιστη περιεκτικότητα 350 g/lit ΠΟΕ.

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη
έκδοση για το ίδιο προϊόν.
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EN 1504-4
DoP No:EPOMAX-LD/1262-01
Structural bonding product for bonded fabric
reinforcement for uses other than low
performance requirements
Bond/Adhesion strength: Pull off strength ≥ 14N/mm

2

Slant shear strength at:
50° ≥ 50 N/mm

2

60° ≥ 60 N/mm

2

70° ≥ 70 N/mm

2

Shear Strength: ≥12 N/mm

2

Shrinkage/expansion: ≤ 0.1%
Workability: 25 minutes at +20 °C
Modulus of elasticity: ≥ 2,000 N/mm

2

Coefficient of thermal
-6
expansion: ≤ 100 X 10 per K
Glass transition temperature: ≥ 40 °C
Reaction to fire: Euroclass E
Durability: Pass
Dangerous substances: comply with 5.4
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