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ŻYWICA EPOKSYDOWA BEZBARWNA DWUSKŁADNIOWA 

1. Opis 

Polimerowy, profesjonalny klej o szerokim spektrum zastosowań. Sprawdzony w działaniu i 
łatwy w użyciu. 

 
2. Właściwości 

Kolor :      transparentna 
Właściwości powłoki:   wodoodporna, gładka, o wysokim połysku. 

 
3. Zastosowanie 

Przeznaczona do zastosowań inżynieryjnych, rzemieślniczych oraz artystycznych. 
Wykorzystywana jest do wytwarzania powłok bezrozpuszczalnikowych, laminatów (również z 
dodatkiem włókna szklanego lub piasku), przedmiotów dekoracyjnych, prac artystycznych, 
sporządzania kitów i szpachlówek antykorozyjnych, impregnacji, wzmacniania i zabezpieczania 
betonu przed pyleniem. 

 
4. Sposób użycia 

4.1. Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnie klejone należy dokładnie oczyścić, odpylić, odtłuścić. 

4.2. Narzędzia 

W celu równomiernego rozprowadzenia po powierzchni użyć plastikowej szpatułki. 

4.3. Temperatura i wilgotność podczas wykonywania prac 

Prace prowadzić w temperaturze powyżej 20oC, niższa temperatura znacznie wydłuża czas 
utwardzania. 

4.4. Zalecenia 

Odważyć odpowiednią ilość żywicy do czystego pojemnika, następnie odważyć utwardzacz. 
Zachować proporcje 2 części żywicy: 1 część utwardzacza. Składniki mieszać ze sobą przez ok. 2 
min. W trakcie mieszania uważać, aby nie wprowadzić zbyt dużo powietrza. Przygotowana 
kompozycja powinna być zużyta w ciągu kilkunastu minut. 

4.5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów 

Narzędzia i powstałe plamy czyścić "Acetonem” DRAGON. Zaschniętą żywicę można usunąć 
jedynie mechanicznie. 

5. Gramatura 
 

 
 

6. Okres ważności 

Kod towaru Gramatura Typ opakowania 

DZYE750 750 g metalowe 
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2 lata. 
 
7. Uwagi  

Warunki transportowania i magazynowania: 

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 
+10 °C do +30 °C. Chronić przed dziećmi. 

Pozostałe uwagi: 

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć 
aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Żywica wykazuje małą skłonność do krystalizacji 
podczas przechowywania, jest to zjawisko naturalne i nie wpływa w żaden sposób na 
właściwości produktu. W przypadku wystąpienia zjawiska krystalizacji, należy ogrzać żywicę do 
temperatury 50-60°C i wymieszać. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Mieszanina ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy  67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z  
Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.”  
  

 


