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Το PRO-EPOX 101 είναι εποξική ρητίνη µε βελτιωµένη διεισδυτικότητα υποστρώµατος και 

διαβροχή ινών & υφασµάτων, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, άνω και κάτω της γραµµής 

ισάλου. Χρησιµοποιείται για: 

• Επισκευές GRP (υαλούφασµα) και FRP (carbon) µε την µέθοδο hand lay-up.  

• Σφράγιση και προστασία συνθετικής / ξύλινης / µεταλλικής γάστρας, συµπεριλαµβανοµένου 

και ως αγκυρωτικό αστάρι για µολυβένιες καρίνες. 

 

Τρόπος εφαρµογής 

Εφαρµόζεται µε πινέλο ή ρολό, ή σπάτουλα για τη µέθοδο wet pregging. 

 

Χαρακτηριστικά 
• 3:2 κατά όγκο, 

• βελτιωµένη διεισδυτικότητα και 

διαβροχή, 

• δεν παρουσιάζει amine blushing, 

• χαµηλή οσµή, 

• διαµόρφωση που επιτρέπει στην 

σκλήρυνση να ολοκληρωθεί ακόµα και αν 

οι συνθήκες εξελιχθούν σε µη ιδανικές. 

Περιορισµοί 
• Για χρήση ως προστατευτική επίστρωση, 

όταν η θερµοκρασία κατά την εφαρµογή 

είναι κάτω από 20 °C, το αστάρι PRO-

PRIME 101 (100% στέρεα) είναι µια πιο 

εύχρηστη εναλλακτική επιλογή. 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

PRO-EPOX 101: Ιδιότητες 

Αναλογία ανάµιξης, κατά όγκο 3:2 

Αναλογία ανάµιξης, κατά βάρος 100:59 

Χρώµα 
Gardner index, ASTM D1544 

συστ. A: 1, διαφανές 
συστ. B: 4, ελαφρώς κίτρινο 
µείγµα: 2, πολύ ελαφρύ κίτρινο 

Αποτέλεσµα διαφανές γυαλιστερό 

Στέρεα, % 100 
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V.O.C., g/lt 0 

Ειδικό βάρος 
µείγµατος, κατά προσέγγιση, ISO 2811, kg/lt 1.11 

Διάρκεια ζωής (σε ελεγχόµενες συνθήκες), έτη 2 

Συσκευασία, συστ. A+B, lt 2, 30 

 

Ταχύτητα σκλήρυνσης 

PRO-EPOX 101: Ταχύτητα σκλήρυνσης 

 10 °C 20 °C 30 °C 

Χρόνος εργασιµότητας µείγµατος *, λεπτά 150 75 45 

Χρόνος gel, λεπτή στρώση, ώρες 3 1.5 1 

Χρόνος touch dry, ώρες 5.5 2.5 2 

Χρόνος tack free, ώρες 12 4 3 

Έτοιµο για λείανση σε, ώρες 36 12 8 
   [Προσδιορίζεται σε ελεγχόµενες εργαστηριακές συνθήκες. Για χρήση ως οδηγό µόνο.] 

 

* Ο χρόνος εργασιµότητας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον όγκο του µείγµατος και το µέγεθος 

του δοχείου. Χρησιµοποιήστε τις συνήθεις τεχνικές για τις εποξικές ρητίνες (π.χ. µεγάλο ρηχό 

δοχείο, ελεγχόµενης θερµοκρασία) για να διατηρηθεί ο χρόνος εργασιµότητας. 

Η διαδικασία σκλήρυνσης του PRO-EPOX 101 θα συνεχιστεί για 2-7 ηµέρες χωρίς να επηρεάζει 

την εξέλιξη του έργου. 

 

Χρόνος επαναβαφής και επικάλυψης 

‘Παράθυρο gel-to-tack-free’: Χρησιµοποιήστε αυτόν τον εµπειρικό κανόνα, η επαναβαφή / 

επικάλυψη  χωρίς αποχαρτάρισµα πρέπει να γίνει από την στιγµή που η ρητίνη θα γίνει gel και 

για όσο χρονικό διάστηµα έχει tack. Εάν δεν υπάρχει πια tack, απαιτείται αποχαρτάρισµα. 

• Επισκευές 
Για να ευθυγραµµιστεί µία τοπική επισκευή, είτε λειαίνεται µετά την σκλήρυνση ή, αν χρειάζεται 

γέµισµα, στοκάρεται χωρίς να αποχαρταριστεί µέσα στο χρονικό ‘παράθυρο gel-to-tack-free’. 
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• Σφράγιση 
- Επαναβαφή, πορώδη υποστρώµατα: Εάν η ρητίνη απορροφάται άµεσα από το 

υπόστρωµα, εφαρµόστε την επόµενη στρώση συνεχόµενα. 

- Επαναβαφή, µη πορώδη υποστρώµατα: Γίνεται µέσα στο ‘παράθυρο gel-to-tack-free’. 

- Επικάλυψη: Η επικάλυψη µε αστάρι PRO-PRIME ή στόκο PRO-FILL γίνεται µέσα στο 

‘παράθυρο gel-to-tack-free’. 

 

PRO-EPOX 101: ‘Παράθυρο gel-to-tack-free’ 

 10 °C 20 °C 30 °C 

Recoat/overcoat window, hrs 3-12 1.5-4 1-3 
 

Κατανάλωση 

• Επισκευές 

Κατανάλωση κατά βάρος: 
- Υαλούφασµα : ρητίνη  1 : 2.5 

- Ύφασµα carbon : ρητίνη 1 : 1 

• Σφράγιση 
Ο αριθµός των στρώσεων που απαιτούνται εξαρτάται από το πορώδες της επιφάνειας. 

- Πορώδη υποστρώµατα, 1-3 χέρια, 15 m2/lt 

Σε επιφάνειες όπως λειασµένο fiberglass ή ξύλο το πρώτο χέρι συνήθως διεισδύει και µόνο 

από το δεύτερο και µετά αρχίζουν να εµφανίζονται νησίδες συνεχούς κάλυψης. 

- Μη πορώδη υποστρώµατα, 1 χέρι, 30 m2/lt 

Σε επιφάνειες όπως µέταλλο 1 χέρι συνήθως αρκεί. 

 

Προετοιµασία επιφάνειας 

Η προετοιµασία του υλικού και η εφαρµογή του προτείνεται να περαιωθούν σε βέλτιστες 

συνθήκες, θερµοκρασία (προϊόντος, περιβάλλοντος και υποστρώµατος) 10-35 °C, ιδανικά 20-35 

°C για σφράγιση, και κανονικά επίπεδα υγρασίας. Μετά την εφαρµογή, εάν η θερµοκρασία πέσει, 

η σκλήρυνση θα συνεχιστεί, ακόµα και κοντά στους 0 °C, αλλά µε αρκετά χαµηλότερη ταχύτητα. 

Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι καθαρή, να µην υπάρχει σκόνη, αλάτι, νερό, γράσο, λάδι, 

κερί, σιλικόνη, σκουριά ή άλλα υπολείµµατα τα οποία έχουν συσσωρευτεί µε τον καιρό ή κατά 

την διάρκεια της επισκευής. 
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Ο προτεινόµενος τρόπος καθαρισµού για επιφάνειες χωρίς λάδια και γράσα είναι µε στεγνό 

ύφασµα υποβοηθούµενα από µηχάνηµα απορρόφησης σκόνης ή πιεστικό αέρα (προσοχή να µην 

χάνει λάδια). Χρησιµοποιούµε µεγάλο κοµµάτι ύφασµα, το πατάµε πολύ απαλά και συνεχώς 

αλλάζουµε την πλευρά που καθαρίζει ώστε να αφαιρείται όσο το δυνατόν περισσότερη σκόνη αντί 

να συµπιέζεται στο υπόστρωµα. Τα πιο δύσκολα υπολείµµατα δύναται να αφαιρεθούν µε 

λειαντικό. Αποφύγετε τη χρήση υγρών ή κερωµένων µαντιλιών. Αν παρ’ όλα αυτά θεωρηθεί 

απαραίτητο, προτείνεται η χρήση PRO-CLEAN IPA, ισοπροπυλικής αλκοόλης, η οποία εξατµίζεται 

πολύ γρήγορα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. 

Σε υποστρώµατα τα οποία έχουν µολυνθεί µε λάδια, γράσα ή άλλα υγρά, προτείνεται η χρήση 

του PRO-CLEAN X, το καθαριστικό υγρό µε βάση την ξυλόλη. Βεβαιωθείτε ότι δεν παραµένουν 

υπολείµµατα, είτε από τους αρχικούς ρύπους είτε από το καθαριστικό υγρό. 

Να µην εφαρµόζεται σε επιφάνειες οι οποίες δεν έχουν επαρκή συνοχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

τα µη στερεά µέρη της επιφάνειας εφαρµογής πρέπει να αφαιρούνται / λειαίνονται. 

Για εφαρµογή σε µη πορώδη µέταλλα, ειδικά αλουµίνιο, δοκιµάστε την καλυπτικότητα σε µια 

µικρή επιφάνεια. Εάν το αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό, λειάνετε µε 400 και καθαρίστε ξανά 

πριν δοκιµάσετε εκ νέου. 

 

Εφαρµογή 

Χρησιµοποιώντας τους ενδεικτικούς χρόνους που δίνονται παραπάνω, ετοιµάστε ποσότητα 

µείγµατος για την οποία θα έχετε αρκετό χρόνο εργασιµότητας για εφαρµογή. Ανακατέψτε καλά 

τα δύο συστατικά µέχρι να προκύψει οµοιοµορφία. Μην αραιώσετε. 

• Επισκευές 

Χρησιµοποιείστε την τεχνική lay-up που αρµόζει στην επισκευή σας. Διατίθενται τα παρακάτω 

δύο πρόσθετα: 

- AUX-101, διοξείδιο πυριτίου (silica) για ρύθµιση θιξοτροπίας, 

- AUX-201 τριµµένες ίνες, χρησιµοποιείται ανάµεσα στα φύλλα FG για αύξηση συνοχής. 

• Σφράγιση 
Προτείνεται η εφαρµογή όλων των στρώσεων συν την πρώτη στρώση ασταριού σε µία ηµέρα 

λόγω του ότι το αστάρι αποχαρτάρεται πιο εύκολα από την καθαρή ρητίνη µετά το πέρας του 

χρόνου επαναβαφής / επικάλυψης. 

• Αγκύρωση σε µολυβένια καρίνα 

Εφαρµόστε µία στρώση σε καθαρή επιφάνεια όσο το δυνατόν πιο σύντοµα (το πολύ 30 

λεπτά) µετά το τρίψιµο της µε χαµηλό grade. 
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Εφαρµόστε λεπτές στρώσεις µε ρολό ή πινέλο. 

[Προτείνεται να δοκιµάζετε το προϊόν, κατάσταση υποστρώµατος και συνθήκες περιβάλλοντος σε 

ένα κοµµάτι της επιφάνειας υπό επισκευή πριν ξεκινήσετε το έργο.] 

 

Συσκευασία 

2 lt, 30 lt (συνολικός όγκος και των δύο συστατικών). 

 

Αποθήκευση & διάρκεια ζωής 

Τουλάχιστον 24 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία. 

Κατά την αποθήκευση, να µην εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη και υψηλά επίπεδα υγρασίας. 

Κρυστάλλωση 

Κατά τους ψυχρότερους µήνες, καθώς η θερµοκρασία διακυµαίνεται γύρω από τους 10 °C, το 

συστατικό Α (ρητίνη), θα γίνει γρήγορα πιο παχύρρευστο και ενδέχεται να εµφανίσει µία 

χαρακτηριστική θάµβωση. Αυτό συµβαίνει επειδή αυτές οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη 

κρυσταλλικών τοµέων. Αυτό το φαινόµενο ονοµάζεται κρυστάλλωση, είναι αναστρέψιµο και δεν 

επηρεάζει την απόδοση της ρητίνης. It is reversed by heat. Small quantities can be heated to 

just 30 °C and crystals will melt very quickly. However larger containers like 30 lt drums and 

barrels will require multiple days at elevated heat (50 °C) to revert crystallization. This should 

be taken into account when planning your work. 

 

Ποιοτικός έλεγχος 

Το PRO-EPOX 101 παράγεται σύµφωνα µε ISO 9001/14001/45001. 

 

Ασφάλεια 

Να εφαρµόζεται σε χώρους µε επαρκή εξαερισµό. Να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας που 

αφορούν εποξειδικά προϊόντα, όπως χρήση ειδικής µάσκας και προστατευτικής ένδυσης. Να 

αποφεύγεται οποιαδήποτε φυσική επαφή µε τα µη σκληρυνθέντα συστατικά. 
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Οι πληροφορίες οι οποίες εµπεριέχονται στο παρόν Τεχνικό Φυλλάδιο παρέχονται για χρήση ως κατευθυντήρια γραµµή µόνο. Δεν αποτελούν 
εγγύηση κανενός είδους. Καµία από τις πληροφορίες, οδηγίες και προδιαγραφές, που δηµοσιεύονται από τη Navic, γραπτώς ή µε 
οποιαδήποτε άλλη µορφή, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως δέσµευση µε οποιονδήποτε τρόπο ή προς οποιονδήποτε τρίτο, ούτε απαλλάσσουν 
τον ενδιαφερόµενο από την υποβολή του προϊόντος σε επαρκή εξέταση της καταλληλότητα του. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
θεωρηθεί η εταιρεία Navic υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζηµιά οποιασδήποτε φύσης η οποία προκύπτει από τη χρήση των προϊόντων της ή 
των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα της. Η Navic διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει ανά πάσα στιγµή τις ιδιότητες των προϊόντων 
της. Ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του Τεχνικού Φυλλαδίου που διατίθεται στον ιστότοπο navic-chemicals.com. 


