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Utilizare fãrã probleme.
Avantaje:
• Se reduce timpul de amestecare.
Existã posibilitatea unei bune dozãri.
• Lucru rapid.

Proprietãti foarte bune de aderentã.
Avantaje:
• Rezistentã foarte bunã.
• Posibilitati diverse de utilizare.

Prelucrare ulterioarã usoarã.
Avantaje:
• Recomandat pentru prelucrarea
ulterioarã prin gãurire, frezare, debi-
tare, slefuire.
• Se poate vopsi.

Rezistentã mare la temperaturã
(metal). 
Avantaje:
• Rezistentã la temperaturã pânã la
+300°C. Folosit de exemplu pentru
repararea esapamentului.
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EPOXI-STICK
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Material bicomponent pentru repararea rapidã si usoarã a
defectelor suprafetelor.

Instructiuni de utilizare:
1. Suprafetele trebuie sã fie curate,

fãrã urme de grãsime. Prelucrati
suprafata în prealabil pentru a mãri
gradul de aderentã.

2. Se taie cantitatea doritã si se ame-
stecã bine cu degetele pânã la obti-
nerea unei culori uniforme.

3. Materialul de reparat se poate uti-
liza apoi în 2-3 min.

4. Pentru o modelare mai usoarã se
recomandã umezirea degetelor.

5. Dupã cca 60 min. (lemn) si 20 min.
(metal)  materialul este întãrit com-
plet si poate fi prelucrat mai departe
(tãiere, slefuire, frezare).

Domenii de aplicare:
Pentru umplerea suprafetelor stricate
din lemn si metal ca de exemplu la
rame de usi si ferestre, confectionare
modele, restaurãri mobilã, carcase
cutii de vitezã, piese din aluminiu si
piese obtinute prin injectie etc. 
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Caracteristici:

LEMN

EPOXI-STICK LEMN METAL
Bazã chimicã Rasinã epoxi
Durata de depozitare 24 luni
Mãrime stick, mm 175 x 22
Timp de lucru la 20°C cca. 20 min cca. 2 ÷ 3 min
Se poate prelucra 20°C dupã cca. 60 min dupã cca. 20 min
Întãrire finalã 20°C dupã aprox. 24 ore dupã aprox. 3 ore
Temperatura de lucru 5°C ÷ 25°C
Rezistentã la temperaturã -20°C ÷ +120°C -20°C ÷ +300°C
în stare întãritã
Rezistentã la tractiune 6,4 N/mm2

Duritatea Shore D 080

Greutate Culoare Foto Art.-Nr. U.A.
55 g maro deschis 1 893 449 010 1/12
Se poate utiliza pe urmãtoarele materiale: 
lemn moale si tare, PAL, ceramicã si beton.

METAL
Greutate Culoare Foto Art.-Nr. U.A.
120 g argintiu 2 893 449 011 1/12
Se poate utiliza pe urmãtoarele materiale: otel (neacoperit si eloxat), tablã de zinc, 
fontã, aluminiu, cupru, alamã, crom, titan, plumb, otel inoxidabil.

Recomandãri:
• Când nu se utilizeazã, materialul va fi protejat de înghet si de razele soarelui.
• La pregãtirea materialului se vor utiliza mãnusi de protectie.
• Greutatea variazã pentru fiecare tip de stick datoritã densitatii diferite a materialelor.
• Dacã dupã reparatie materialele sunt supuse unor forte mari, se recomandã testarea

prealabilã a reparatiei.


