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RESOLTECH 1070S ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
 

Σκληρυντής 1074 
 
 

  Διάφανο εποξικό σύστημα πλαστικοποίησης 
 

 Διαφανείς πλαστικοποιήσεις και τελικές επιστρώσεις


 Ευκολία στη χρήση, σκλήρυνση σε θερμοκρασία δωματίου, 

αυτοεπιπεδούμενο


 Εξαιρετικές ιδιότητες απελευθέρωσης αέρα


 Μπορεί να επιστρωθεί με πολυεστέρα χωρίς πρόβλημα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το RESOLTECH 1070S ΔΙΑΦΑΝΕΣ / 1074 είναι ένα πεντακάθαρο σύστημα εποξικής 

ρητίνης πλαστικοποίησης σχεδιασμένο για να παράγει διάφανες πλαστικοποιήσεις και 

γυαλιστερές επιστρώσεις με καλή UV σταθερότητα και υψηλές μηχανικές ιδιότητες. 

 

Αυτό το σύστημα είναι σχεδιασμένο για την κατασκευή σανίδων του σερφ, 

ιστιοσανίδων,kite-boards, γυαλιστέρών επιστρώσεων σε ξύλα ή οποιαδήποτε σύνθετα 

κομμάτια με υψηλής απόδοσης απαιτήσεις φινιρίσματος, ενισχύοντας την εμφάνιση των 

ενισχυτικών υλικών που χρησιμοποιούνται.  
Το πολυστρωματικό υλικό που θα προκύψει θα είναι απολύτως διαυγές σε ανθρακόνημα και 

ακόμη και διαφανές αν εφαρμοστεί σε ειδικά υαλοϋφάσματα με επεξεργασία TF970, 

επιτρέποντας την παραγωγή τελικών μορφών με υψηλές προδιαγραφές. 
 
Το ιξώδες είναι προσαρμοσμένο για εφαρμογή σε σπάτουλα, πινέλο ή ρολό και παρέχει μια 

τέλεια επιφάνεια, ελεύθερη από φυσαλίδες και «ανοίγματα» λόγω των ιδιοτήτων 

επιφανειακής τάσης. 

Το σύστημα έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να μην μένουν ουσιαστικά ελεύθερες αμίνες στο 

πλαστικοποιημένο υλικό. Αυτό επιτρέπει ακόμη και τη χρήση οποιουδήποτε ποιοτικού 

πολυεστερικού επιχρίσματος για γρήγορη λείανση με γυαλόχαρτο πάνω από το 

πλαστικοποιημένο υλικό χωρίς παρεμπόδιση της σκλήρυνσης του πολυεστέρα. 
 
Το RESOLTECH 1070S ΔΙΑΦΑΝΕΣ / 1074 θα πολυμεριστεί πλήρως σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και αποκτά το 90% των μηχανικών ιδιοτήτων του μετά από 7 ημέρες σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η διαδικασία μετα-θέρμανσης (post curing) θα ανεβάσει την 

τελική  TG στους 70ºC περίπου. 
 
Η UV σταθερότητα του RESOLTECH 1070S/ 1074 είναι η υψηλότερη στην αγορά βάσει 

συγκριτικών τεστ σύμφωνα με τον κανόνα UNE EN 927-6 (700 ώρες έκθεσης). 
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Διάφανο εποξικό σύστημα πλαστικοποίησης  
 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 

 

Σύστημα 1070S ΔΙΑΦΑΝΟ / 1074 
  

Αναλογία ανάμιξης με βάρος 100 / 40 
  

Αναλογία ανάμιξης με όγκο 2 / 1 
  

 

Η αναλογία ανάμειξης πρέπει να ακολουθείται με ακρίβεια. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της αναλογίας 
καθώς θα οδηγούσε σε χαμηλότερες μηχανικές ιδιότητες. Το μείγμα πρέπει να αναδεύεται πολύ καλά 
για να εξασφαλιστεί η πλήρης ομοιογένεια.  
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα εποξικά συστήματα τείνουν να θερμαίνονται πολύ γρηγορότερα σε 
ένα δοχείο παρά σε μια λεπτή μεμβράνη. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αναμειχθεί μόνο η απαραίτητη 
ποσότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός της δεδομένης περιόδου επεξεργασίας. Η διατήρηση 
του μείγματος σε επίπεδα ανοικτά δοχεία μειώνει τους κινδύνους εξώθερμης αντίδρασης.  
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Η τυπική διαδικασία εργασίας με εποξικά συστήματα ισχύει για αυτό το σύστημα. Το 1070S/ 1074 
μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα ή βούρτσα. Σε περίπτωση πλαστικοποίησης πάνω σε μια  
επιφάνεια που έχει ήδη πολυμεριστεί και δεν είχε χρησιμοποιηθεί peel ply, απαιτείται 
γυαλοχαρτάρισμα, καθαρισμός και απολίπανση του υποστρώματος πριν από την πλαστικοποίηση. 
Συνιστάται να υπάρχουν συνθήκες θερμοκρασίας εργαστηρίου μεταξύ 18-25°C, προκειμένου να 
διευκολύνεται η μίξη του συστήματος και ο εμποτισμός των ινών ενίσχυσης. Μία χαμηλότερη 
θερμοκρασία θα αυξήσει το ιξώδες του μίγματος καθώς και τη διάρκεια ζωής του στο δοχείο. Αντίθετα, 
μια υψηλότερη θερμοκρασία θα μειώσει το ιξώδες και τη διάρκεια ζωής του μίγματος στο δοχείο.  

  ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

    

 Οπτική απόδοση  
 

 

1070S 
ΔΙΑΦΑΝΟ 

   
: 

Διάφανο μωβ 
υγρό         

1074 : Διάφανο υγρό         

 Ανάμιξη : 
Διάφανο μωβ 
υγρό         

 
Πυκνότητα σύμφωνα με το ISO 
1675 (±0.05)         

              

            

Συστάσεις  1070S ΔΙΑΦΑΝΟ  
 

1074  
1070S ΔΙΑΦΑΝΟ / 

1074    
              

Πυκνότητα 
στους 23°C   1.15  0.99   1.10    

            

 Ιξώδες σύμφωνα με το ISO 12058.2 (±15%)       
              

         

Συστάσεις    
1070S 

ΔΙΑΦΑΝΟ  1074 
1070S ΔΙΑΦΑΝΟ/ 

1074   
          

Ιξώδες στους 23°C 
(mPa.s)  

         
2200   70 560    
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύστημα 1070S ΔΙΑΦΑΝΟ / 1074 
  

Χρόνος ζωής 70ml (4 εκ. πάχος) στο δοχείο στους 
23°C 30 λεπτά 

  

Μέγιστη εξώθερμη Θερμοκρασία στα 70mL στους 
23°C 139°C 

  

Χρόνος έως μέγιστη εξώθερμη στα 70mL στους 23°C 31 λεπτά 
  

Χρόνος ζωής στο δοχείο σε φιλμ 2 χιλιοστών στους 
23°C 2 ώρες κ 55 λεπτά 

  

Χρόνος διεκπεραίωσης στους 23°C 8 ώρες 
  

Σκλήρυνση κ τρίψιμο με γυαλόχαρτο στους 23°C 12 ώρες 
   
 

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
 

Δεν συνιστάται να κάνετε μετα-θέρμανση στο σύστημα 1070S CLEAR / 1074 σε θερμοκρασία άνω των 

60 ° C εάν εργάζεστε σε ανοικτά καλούπια ή χωρίς καλούπια σε προ-διαμορφωμένο πυρήνα. Η 

μεταθέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει επιφανειακές τάσεις και 

παραμορφώσεις. Το 90% των θερμομηχανικών ιδιοτήτων θα αποκτηθούν μετά από 7 ημέρες σε 

θερμοκρασία δωματίου (25°C). Προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερες θερμομηχανικές ιδιότητες με 

ένα TG άνω των 50°C, είναι απαραίτητο να μετα-θερμανθεί όλη η κατασκευή 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει το TG που λαμβάνεται σύμφωνα με τους κύκλους σκλήρυνσης που 

πραγματοποιήθηκαν: 

   Κύκλος παστώματος  
14 μέρες στους 

23°C 16 ώρες στους 60°C 
   

TG DMA (°C) 50.0 63.9 
   

TG DSC (°C) 60.1 69.0 
   

Το TG πραγματοποιήθηκε με το Kinetech
®

 (DMA τύπος) και με DSC σύμφωνα με το 

ISO 11357-2 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 Σύστημα 1070S ΔΙΑΦΑΝΟ / 1074  
     

 Κύκλος σκλήρυνσης/θέρμανσης            7 ώρες στους 23°C 
24 ώρες στους 23°C + 8 ώρες 

στους 60°C  
     

 Μέτρο κάμψης (GPa) 3.0 2.3  
     

 Μέγιστη δύναμη κάμψης (MPa) 64.0 85.8  
     

 
Επιμήκυνση στη μέγιστη δύναμη 
(%) 3.1 4.7  

     

 Shore D Σκληρότητα  85 87  
     

 Tests realized on pure resin samples according to following standards:    
 Flexion: ISO 178 ; Shore Hardness: ISO 868    
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Κ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Διαθέσιμα σετ :  

 1.4kg : (1+0.4)kg  

 2.8kg : (2+0.8)kg  

 7kg : (5+2)kg  

 14kg : (10+4)kg  

 35kg : (25+10)kg  
 

 280kg : (200+8x10)kg

 1400kg : (1000+2x200)kg 

 

Συνιστάται να ακολουθείτε βασικούς κανόνες 
όπως να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, 
να φοράτε μάσκες και γάντια. 
Παρακαλώ διαβάστε το φυλλάδιο δεδομένων 
ασφαλείας υλικών 
(MSDS) για περισσότερες πληροφορίες. Σε 
περίπτωση μόλυνσης του οφθαλμού, πλύνετε 
με νερό και αναζητήστε 
ιατρική συμβουλή. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

Τα προϊόντα μας έχουν εγγύηση στην αρχική τους  
συσκευασία (βλ. ημερομηνία λήξης που αναφέρεται 
στην ετικέτα. Κρατήστε τα δοχεία σφραγισμένα και 
μακριά από θερμότητα και κρύο κατά προτίμηση  
μεταξύ 10°C και 30°C σε καλά αεριζόμενο χώρο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το αρχείο είναι αποτέλεσμα ερευνών και πιστεύεται ότι είναι έγκυρες. Δε 
δεχόμαστε καμία ευθύνη σχετικά με τη μη σωστή χρήση των προϊόντων και η εγκυρότητά μας περιορίζεται αυστηρά στην 

αξία των προϊόντων που κατασκευάζουμε και παρέχουμε.  

 

 
 Zone Industrielle de Rousset  

 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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