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Descrição  Resina epóxi de dois componentes sem solvente, baixa viscosidade, pot life 

super lento (60 minutos) e com grande poder de impregnação na laminação de 
reforços. 

Aplicações  Empregado na confecção de materiais compostos utilizando como reforço fibras 
de vidro, carbono e aramida (Kevlar) e núcleos de espuma PVC, Poliestireno 
(isopor), poliuretano e colmeia de polipropileno. 
Utilizado na laminação de reforços de fibras de vidro em projetos de barcos de 
casco em madeira. 

Propriedades  
Físico - químicas  

Cor do componente A.........................................Incolor. 
Cor do componente B.........................................Incolor. 
Cor final do produto............................................Transparente. 
Viscosidade da mistura (A+B).............................300 cps. 
Peso específico a 25ºC.......................................1,10 g/cm3. 
Sólidos por volume..............................................100%. 
Pot-life a 25ºC.....................................................60 minutos. 
Tg (Transição Vítrea) ISO 11357-2.....................67°C 
Endurecimento inicial 25º C ...............................4 horas. 
Endurecimento livre ao toque 25ºC.....................6 horas. 
Rendimento (Impregnação).................................6 a 8 m2/Kg por demão. 
Rendimento (Laminação)....................................1,3 Kg / Kg tecido fibra de vidro. 
Relação de mistura em peso ou volume.............3(A) : 1 (B). 
Tempo de armazenagem....................................12 meses na embalagem 
                                                                             original sem abrir e em 
                                                                             local adequado. 

Propriedades  
Mecânicas 

Resistência à Compressão ASTM D 695.......................................88 MPa. 
Resistência à Tração ASTM D 638................................................62 MPa. 
Resistência Adesiva (Single lap shear test) ASTM D 4541...........14 MPa. 

Preparo da  
superfície  

A superfície deverá estar lixada e limpa para melhor ederência e isenta de óleo 
graxa, gordura e poeira. 
Efetuar limpeza com solvente comum ou álcool. 

Preparo da mistura  Efetuar a mistura dos dois componentes na proporção de 3 partes do 
componente A : 1 parte do componente B em peso ou volume, homogeneizando 
bem a mistura, utilizando um recipiente aberto (tipo tabuleiro) para melhor 
dissipação do calor. 

Modo de aplicação  Proceder à aplicação usando trincha, espátula ou rolo de lã de pelo curto. 
Na laminação de reforços de fibras de vidro utilizar roletes para eliminação de 
bolhas. 

Apresentação  Conjuntos de 1 Kg / 4 Kg / 20 Kg / 200 Kg. 
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