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RESOLTECH 8050 

 

Σκληρυντικό 8058 
 
 
 
 
 

Εποξικός στόκος φινιρίσματος 

 

 

 Ελαφρύς: 0,8 πυκνότητα

 Απλή αναλογία ανάμιξης 1 : 1 με το βάρος ή με τον όγκο

 Εύκολο με τη χρήση γυαλόχαρτου

 Γρήγορο στέγνωμα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το RESOLTECH 8050 / 8058 είναι ένα εποξικό γεμιστικό υλικό, γρήγορου στεγνώματος, ελαφρύ, και 
εύκολο στο τρίψιμο με τη χρήση γυαλόχαρτου ,.  
Είναι μια εξαιρετική επιλογή για το φινίρισμα και το στοκάρισμα πάνω και κάτω από την ίσαλο 
γραμμή για επαγγελματίες εφαρμοστές σε ατσάλι, αλουμίνιο και σύνθετα υλικά. 
 

Ο ειδικής φόρμουλας ελαφρύς εποξικός στόκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολύ λεπτές 
στρώσεις μέχρι και 30 χιλιοστών σε μία επίστρωση χωρίς τον κίνδυνο να κρεμάσει/πέσει. Αυτός ο 
στόκος θα έχει ως αποτέλεσμα μιας υψηλής αντοχής και ανθεκτική στην κρούση στεγανή επιφάνεια. 
 

Η σύνθεση του 8050 θα βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργατών και 
ακολουθεί τον τελευταίο κανονισμό της ΕΕ (CE) Νο. 453/2010 και δεν περιέχει καθόλου υλικά CMR. 
 

Όταν θα στεγνώσει, η επιφάνεια αυτού του συστήματος είναι αρκετά λεία ώστε να επιστρωθεί 
κατευθείαν με 2 στρώσεις του RESOLCOAT 3010T υψηλής αντοχής εποξικό αστάρι και είναι 
συμβατή με όλες τις βαφές. Επίσης τα χαρακτηριστικά που έχει το RESOLTECH 8050 για 
γρήγορο στέγνωμα επιτρέπουν την εφαρμογή δύο ή τριών επιστρώσεων με μία μέρα χρήσης 
γυαλόχαρτου ενδιάμεσα, βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητα των εργατών. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε σε κλειστούς είτε σε ανοιχτούς χώρους καθώς επηρεάζει ελάχιστα τις 
κλιματολογικές συνθήκες.  
Η εξαιρετική του αδιάβροχη ποιότητα καθιστά δυνατή τη διασφάλιση μακρόχρονων φραγμών 
όταν χρησιμοποιείται ως θεραπεία για όσμωση. Εύκολο στη χρήση γυαλόχαρτου ή στο άλεσμα με 
CNC, το RESOLTECH 8050 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γέμισμα σε χαμηλής πυκνότητας 
μπλοκ αφρού για κατασκευή βυσμάτων και συγκολλητικές πλάκες εργαλείων. Το RESOLTECH 
8050 είναι το προϊόν που προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας μακρόχρονη απόδοση. 
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ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 

 
 

Σύστημα 8050 / 8058 
   

 Αναλογία ανάμιξης με βάρος 1 / 1 
   

Αναλογία ανάμιξης με όγκο 1 / 1 
   

 

Η αναλογία ανάμιξης πρέπει να τηρείται κ να μην υπερβαίνεται. Το μείγμα πρέπει να είναι ομοιογενές. 

Προτείνεται να χρησιμοποιείτε ευθείες σπάτουλες κ μυστριά για να αναμείξετε με το χέρι τη ρητίνη κ το 

σκληρυντικό σε μια λεία επιφάνεια, έτσι ώστε να αποφύγετε την ενσωμάτωση αέρα κατά την ανάμιξη. 
 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οπτική διάσταση  
 

8050 :  Ανοιχτόχρωμη μπλε πάστα        

8058 :  Λευκή πάστα        

 Ανάμιξη :  Γαλάζια πάστα        

 Πυκνότητα (ISO 1675, ±0.05)        
            

            

   Αναφορές  8050  8058    
            

   Πυκνότητα στους 23°C  0.80     0.80    
            

   
Αναμειγμένη πυκνότητα στους 
23°C        -     0.80    

           

Απορρόφηση νερού (ISO 62)        
          

  8050 / 8058 : 0,56%       

 

    

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ        

         

  Αναφορές     8050 / 8058   
       

  Αντίδραση στα 70mL (~4cm πάχος) στους 23°C  18 λεπτά   
        

  
 Max Θερμοκρασία εξώθερμης αντίδρασης σε 70mL 
στους    23°C           48° C   

       

  Χρόνος για max εξώθερμη σε 70mL στους 23°C  20 min    
         

  
Αντιδραστικότητα σε 2mm φιλμ 
στους 23°C    45 λεπτά   

             

 

Οι μετρήσεις αντιδραστικότητας έγιναν με Trombotech
®
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Σύστημα  
Τρίψιμο σε στρώση 
πάχους 5mm 

Τρίψιμο σε στρώση 
πάχους 10mm 

Τρίψιμο σε στρώση 
πάχους 30mm 

          

Θερμοκρασία (°C) 10° 20° 30° 10° 20° 30° 10° 20° 30° 
          

8050 / 8058  5h 4h  4h 3h 30  3h 30 2h 30 
           

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

Είναι υποχρεωτικό να τηρείται η αναλογία ανάμιξης, οποιαδήποτε άλλη αναλογία θα έχει ως 

αποτέλεσμα να χαθούν οι θερμομηχανικές ιδιότητες του υλικού. 

 

 Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι το λιγότερο 10°C και 35°C το μέγιστο. Η 

θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει επίσης να είναι μεταξύ 10°C και 35°C. Η θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι το λιγότερο 10°C και 35°C το μέγιστο.
 Προετοιμασία επιφάνειας: σε προηγούμενα βαμμένες επιφάνειες, καθαρίστε προσεκτικά για να 

απολιπανθεί η επιφάνεια και τρίψτε με γυαλόχαρτο 80-180 ή αφαιρέστε κάθε προηγούμενη 

επίστρωση εάν είναι σε κακή κατάσταση και καθαρίστε το υπόστρωμα.
Ατσάλι - Αλουμίνιο: Ασταρώστε με το RESOLCOAT 3010T.
Ξύλο: Ασταρώστε μόνο σταθερές κατασκευές με το RESOLCOAT 1010 / 1014.
GRP: Για θεραπεία κατά της όσμωσης, Ασταρώστε την τριμμένη fiberglass επιφάνεια με το 

1020T/1029S έτσι ώστε να αδιαβροχοποιηθεί το υπόστρωμα και τρίψτε ελαφρά πριν την 

εφαρμογή του στόκου.
GRP/Σύνθετα: Αφαιρέστε υπολείμματα από αποκολλητικό κερί από την επιφάνεια, τρίψτε με  

γυαλόχαρτο 80-180. Εάν αφεθεί για περισσότερο από 24 ώρες, θα χρειαστεί τρίψιμο με 

γυαλόχαρτο 80-180 για να διασφαλιστεί μια καλή μηχανική προσκόλληση.
Ως γενικός κανόνας : Όλα τα υποστρώματα πρέπει να είναι γυαλισμένα, καθαρά και στεγνά.



 Αναμείξτε τα δύο συστατικά σχολαστικά μέχρι να γίνουν ένα ομοιόμορφο χρώμα. Αφαιρέστε 

οποιαδήποτε σκόνη από την επιφάνεια. Εφαρμόστε σταθερά απλώνοντας το προϊόν. Όταν 

σκληρύνει, τρίψτε μαλακά με 80-180 βρεγμένο ή στεγνό γυαλόχαρτο.



 Προστατευτικό στρώμα: Το RESOLTECH 8050 μπορεί να επιστρωθεί από πάνω με το ίδιο ή 

με το RESOLCOAT 3010T εφόσον έχει στεγνώσει αρκετά.
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Καλυπτικότητα εφαρμογής – πάχους στρώσης  
 

Η καλυπτικότητα θα εξαρτηθεί από το πάχος που απαιτείται για το προφίλ. Ο παρακάτω πίνακας 

υποδεικνύει την κάλυψη σε σχέση με το πάχος. 
 
 

             Πάχος Κάλυψη 
  

1mm 0.8 kg/m² 
  

5mm 4 kg/m² 
  

10mm 8 kg/m² 
  

 

Προειδοποίηση: Σε παχιές εφαρμογές, με υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται να δοκιμάσετε το επιθυμητό 
πάχος σε συνθήκες εφαρμογής και θερμοκρασία υποστρώματος για να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει 
καμία εξώθερμη αντίδραση. 
 

Θερμομηχανικές Ιδιότητες 

 
 

 

Θερμοκρασίας Tg και Σκληρότητα  
 
 

 
TG 

Shore D 
TG 

Shore D 
 

 Hardness Hardness  

   
 

     
 

Κύκλοι σκλήρυνσης      14 μέρες στους 23°C      16 ώρες στους 60°C 
 

     
 

8050 / 8058  70  72 
 

     
 

 

TG realized with Kinetech
®

 (DMA type) 

 

Ιδιότητες κάμψης  

 

   Κάμψη    
 

        
 

 
Moduleus Μέγιστη Δύναμη 

Επιμήκυνση στη μέγιστη 
δύναμη  

 

 
 

 
 

Σύστημα 
(GPa) (MPa) 

 
 

                   (%)  
 

     
 

        
 

   Curing cycles    
 

        
 

 
14 μέρες 

στους 23°C 

16 ώρες 
στους 60°C 

14 μέρες 
στους 23°C 

16 ώρες 
στους 60°C 

14 μέρες 
στους 23°C 

16 ώρες 
στους 60°C  

 

        
 

8050 / 8058 1.04 1.28 12.3 18.7 1.6 1.75  
 

        
 

Tests realized according to ISO 178       
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

 

Συσκευασίες των 8050/8058 διαθέσιμες : 
 

 1kg : (0,5+0,5)kg


 5kg : (2.5+2.5)kg


 30kg : (15+15)kg


 350kg : (175+175)kg 
 
 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

Κρατήστε τα δοχεία σφραγισμένα και 

μακριά από τη θερμότητα κ το κρύο και κατά 

προτίμηση μεταξύ 10°C κ 30°C σε ένα καλά 

εξαεριζόμενο χώρο. Η διάρκεια ζωής όπως 

προβλέπεται είναι τουλάχιστον ένα έτος σε 

σφραγισμένα δοχεία.

 

 
 
ΥΓΕΙΑ Κ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 

Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα 

φορώντας προστατευτικά γάντια νιτριλίου 

και ολόσωμες φόρμες ή άλλα 

προστατευτικά ρούχα. 
 
Πρέπει να χρησιμοποιείτε προστασία για τα 

μάτια για να αποφευχθεί ο κίνδυνος επαφής 

τους με τη ρητίνη ή το σκληρυντικό. Εάν 

συμβεί κάτι τέτοιο, ρίξτε νερό στο μάτι σας 

για 15 λεπτά κρατώντας το βλέφαρο 

ανοιχτό κ αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας έχει 

επαρκή εξαερισμό. Πρέπει να φοράτε 

αναπνευστική προστασία με ABEKP 

κωδικοποιημένα φίλτρα. 
 

Η RESOLTECH παρέχει πλήρες φυλλάδιο 

ασφαλούς χρήσης για όλα τα επικίνδυνα 

προϊόντα της. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι 

έχετε εύκαιρα τα σωστά MSDS για τα υλικά 

που χρησιμοποιείτε προτού να ξεκινήσετε 

την εργασία σας. 
 
 

 

 
Nota : The data provided in this document are provided good-faith and are based on the test in laboratory and our practical experience and 
is believed to be accurate. Considering the application of our products gets away from our control, we do not accept any responsibility over 
the mishandling of these products and our liability is limited strictly to the value of the products we manufacture and supply.  

 

 
13790 ROUSSET • FRANCE  
Tel : +33 4 42 95 01 95  • Fax : +33 4 42 95 01 98  
Email : export@resoltech.com  • www.resoltech.com 
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