
                                                                                                                                        www.alchimica.com                                                                                                   

Page 1/2                                                                                                                                                

  EPOXY RESIN-21-Τ 
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  
 Certified Quality System as ISO 9001 & Environmental Management System as ISO 14001                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                              Epoxy Resin 21T/EE/14-05-13   

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ– ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΣΤΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ.  

                         Καλύπτει τις απαιτήσεις: ASTM C881-99, Type I, Grade 3, Class B+C. 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               : 
Tο EPOXY-RESIN- 21Τ είναι εποξειδική 

θιξοτροπική πάστα δυο συστατικών, χωρίς 

διαλύτες, µε άριστες συγκολλητικές ιδιότητες, 
κατάλληλη για την βιοµηχανία, την ναυτιλία, και τον 

κατασκευαστικό τοµέα.  

Έχει άριστες µηχανικές και συγκολλητικές αντοχές 

και δεν παρουσιάζει συρρίκνωση κατά το 
στέγνωµα, αντέχει στα οξέα, στα αλκάλια και σε 

αρκετούς οργανικούς διαλύτες χωρίς να προκαλεί 

οξείδωση.   
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                                                              : 
1. Μέσο επικόλλησης : 

• Κονιάµατα 

• οπλισµούς  

• µέταλλα  

• περιπτώσεις απαιτήσεων στατικής 

     πρόσφυσης παλαιού   µε νέο σκυρόδεµα,   
2. Γεµίσµατα και σφραγίσµατα κοιλοτήτων και 
ρωγµών: 
• Κολώνες 

• ∆οκούς 

• Πλάκες 

• Θεµέλια 

3. Ναυτιλία 
 

 

στεγανοποιεί διαρροές σε δεξαµενές νερού, 

ψυγεία, δεξαµενές καύσιµων. 

 
4. Βιοµηχανική Χρήση 
στεγανοποιεί, και επισκευάζει όµοια και ανόµοια 

υλικά όπως µέταλλα, fiberglass, κατά την επισκευή 

αµαξωµάτων κλπ.  
 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                           : 
Εφαρµόζεται, µετά την ανάµιξη των δυο 
συστατικών του EPOXY-RESIN -21T, 

ανακατεύουµε µέχρι το µίγµα να γίνει οµοιόµορφο, 

και στη συνέχεια εφαρµόζεται κατά περίπτωση. 

Μετά τον πολυµερισµό της δηµιουργεί ένα άριστο 

και µεγάλης αντοχής υλικό. Η  επιφάνεια στην 

οποία θα εφαρµοστεί πρέπει να είναι καθαρή, 
χωρίς λάδια, σκόνες και σαθρά τµήµατα. Τα σαθρά 

πρέπει να αποµακρυνθούν και η επιφάνεια ελαφρά 

να αγριευτεί. Μετά την ανάµιξη εφαρµόστε µε 

σπάτουλα, και στην περίπτωση που το υπόστρωµα 
είναι υγρό επιµείνετε µε πίεση.  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                                                                : 

1kg, 5kg. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ       : 
 
Ρευστό προϊόν : 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
 -Χρόνος εργασιµότητας 
(25°C) & 55% RH 

Min. Internal Method              40 

- Ιξώδες - - Συστατικό Α&Β: 
Θιξοτροπική 
πάστα 

 
- Ειδικο Βάρος gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 

at 20oC 
±1.5 

- Αναλογία Ανάµιξης - - (Α/Β) 2/1 κατά 
όγκο ή κατά βάρος 

-Χρόνος σκλήρηνσης  

(25oC) & 55% RH 

ώρες -               6-8 

 
 
Φίλµ: 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
-Πρόσφυση σε Σκυρόδεµα Ν/mm2

 ASTM D4541 >3 

-Κάµψη Ν/mm2
  >70 

-Τάση Θραύσης,  23 oC     N/mm2
 ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >15 

-Συρρίκνωση - - 0 

- Αντοχή σε παγετό, γήρανση - - Άριστη 

-Αντοχή σε διαλύτες, λάδια - - Άριστη 
 
 
 
 
 
Επιφύλαξη: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παραπάνω  κείµενο σχετικά  
µε τον τρόπο χρήσης του υλικού, παρέχονται χωρίς καµία εγγύηση, επειδή οι 
 µέθοδοι εφαρµογής ποικίλλουν από πελάτη σε πελάτη και δεν µπορούν  να ελεγχθούν  
από την εταιρεία µας. Προτείνουµε τον  δοκιµαστικό έλεγχο πριν τη τελική χρήση του  προϊόντος.   
Είµαστε  στην  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  πληροφορία. 
 
                

      


