ART CASTING AND CONSTRUCTION

COOL BARRIER
SLV Crystal Clear & Diamond
Clear casting and coating epoxy systems
Διάφανεσ εποξειδικζσ ρθτίνεσ χφτευςθσ και διακοςμθτικών δαπζδων
Η ςειρά SLV CRYSTAL CLEAR & DIAMOND ( SLV CC & D) είναι ζνα διαυγζσ εποξειδικό ςφςτθμα
χφτευςθσ και επικάλυψθσ, 100% ςτερεά ρθτίνθσ ςε υγρι μορφι, προοριςμζνο τόςο για
διακοςμθτικζσ εφαρμογζσ, όςο και για καταςκευαςτικζσ. Η ςειρά εποξειδικϊν ρθτινϊν χυτεφςθσ SLV
CC & D είναι κατάλλθλθ για χυτεφςεισ /γεμίςματα, είτε μζςα ςε καλοφπια, είτε απευκείασ πάνω ςε
επιφάνειεσ που χρειάηονται γζμιςμα (πχ κοιλότθτεσ ςε διάφορεσ επιφάνειεσ).
Τα τυπικά αντικείμενα που παράγονται με το SLV CC & D περιλαμβάνουν διακοςμθτικά αντικείμενα,
(π.χ κοςμιματα, τραπζηια), δάπεδα, ι οποιαδιποτε άλλθ χφτευςθ με ι χωρίσ εγκλείςματα. Το
ςφςτθμα είναι ςυμβατό με πολλά υποςτρϊματα όπωσ γυαλί, ξφλο, ςκυρόδεμα, πζτρα, κεραμικά,
μζταλλα, κ.ο.κ.. Όλεσ οι ρθτίνεσ SLV CC & D μποροφν να χρωματιςτοφν με χρωςτικζσ ουςίεσ ςυμβατζσ
με εποξειδικά ςυςτιματα, ελεφκερα διαλυτϊν. Πολλά υλικά πλθρϊςεωσ μποροφν επίςθσ να
προςτεκοφν ςτισ ρθτίνεσ. Οι εποξειδικζσ ρθτίνεσ, που χρθςιμοποιοφνται, είναι κερμοςκλθρυνόμενεσ,
που ςθμαίνει ότι απελευκερϊνουν ενζργεια υπό τθ μορφι κερμότθτασ κατά τθ διάρκεια τθσ
ςκλιρυνςθσ.
Η ςειρά βαςίηεται ςε εδικζσ αυτοεπιπεδοφμενεσ ρθτίνεσ οι οποίεσ όταν ςτεγνϊςουν, αφινουν μια
ομαλι & γυαλιςτερι επιφάνεια, που δεν απαιτεί επιπζδωςθ, γυάλιςμα ι περαιτζρω φινίριςμα.
Ειδικά πρόςκετα μζςα ςτθ ρθτίνθ ςυμβάλλουν ςτθν αποβολι του παγιδευμζνου αζρα, μετά τθν
ανάμειξθ, ςυνεπϊσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δεν υπάρχει θ ανάγκθ εξαφάνιςθσ των
φυςαλίδων με κερμοπίςτολο.
Βαςικά χαρακτθριςτικά
 Λεπτόρρευςτεσ και αυτοεπιπεδοφμενεσ
 Κατάλλθλεσ για χυτεφςεισ οποιουδιποτε πάχουσ
 Διάφανεσ και ανκεκτικζσ ςτθν υπεριϊδθ ακτινιβολία (Diamond)
 Άοςμα, κατάλλθλα για χριςθ DIY
 Σκλθρζσ και ανκεκτικζσ, ςχεδόν μθδενικι ςυρρίκνωςθ
Συνιςτώμενεσ χριςεισ
o Παραγωγι διάφανων χυτϊν αντικειμζνων από καλοφπια
o Εγκιβωτιςμόσ ξφλων για καταςκευι ξφλινων επιφανειϊν που «επιπλζουν μζςα ςτθ ρθτίνθ»
o Εγκιβωτιςμόσ αδρανϊν υλικϊν όπωσ πζτρεσ, ξφλα, αποξθραμζνα λουλοφδια, βότςαλα, κ.ο.κ.
o Καταςκευι διακοςμθτικϊν δαπζδων και δθμιουργία 3D καταςκευϊν
Πώσ να το χρθςιμοποιιςετε
Η ςειρά SLV CC & D ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να είναι εφκολθ ςτθ χριςθ ακόμα και για χριςτεσ με μικρι
εμπειρία. Είναι ςθμαντικό για τουσ χριςτεσ να εξοικειωκοφν με τισ παρακάτω πλθροφορίεσ & να
ακολουκοφν ςωςτά τισ οδθγίεσ, ιδίωσ ςε ότι αφορά τισ κερμοκραςίεσ εργαςίασ, τθν ηφγιςθ & τθν
ανάμειξθ. Μθ ικανοποιθτικά αποτελζςματα οφείλονται ςχεδόν πάντα ςε ακατάλλθλεσ κερμοκραςίεσ
περιβάλλοντοσ, ι ακατάλλθλθ ηφγιςθ, ι ανάμειξθ.
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Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ
Το ςφςτθμα ζχει ςχεδιαςτεί για να λειτουργεί ςε περιβάλλον με κερμοκραςίεσ μεταξφ 15-30°C. Για
βζλτιςτα αποτελζςματα, ςυνίςταται κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 20-30°C. Μθν χρθςιμοποιιτε τθν
ςειρά SLV CC & D ςε κερμοκραςίεσ κάτω των 15°C, γιατί το ςτζγνωμα είτε κα κακυςτεριςει πολφ,
είτε μπορεί να μθν ολοκλθρωκεί πλιρωσ.
Υγραςία
Κατά τθ διάρκεια ςτεγνϊματοσ των ρθτινϊν SLV CC & D αυτζσ μπορεί να απορροφιςουν υγραςία
από τον αζρα. Σε περιβάλλον υψθλισ υγραςίασ αυτι θ απορρόφθςθ μπορεί να επθρεάςει το
φινίριςμα τθσ επιφάνειασ. Συνεπϊσ, αποφεφγετε να το εφαρμόηετε ςε περιβάλλον με ςχετικι
υγραςία 70% ι περιςςότερο. Το φαινόμενο εντείνεται ςθμαντικά ςε περιβάλλον χαμθλϊν
κερμοκραςιϊν, όπου το ςτζγνωμα επιβραδφνεται & αφινει τθ μι-ςκλθρυμζνθ ρθτίνθ εκτεκειμζνθ ςε
υγραςία για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα.
Προετοιμαςία επιφάνειασ
Το ςφςτθμα ρθτινϊν SLV CC & D μπορεί να επθρεαςτεί δυςμενϊσ από οποιαδιποτε υγραςία υπάρχει
ςτθν επιφάνεια επάνω ςτθν οποία εφαρμόηεται, ι από τθν περιζχουςα υγραςία ςτα αντικείμενα,
που ενςωματϊνονται. Πρζπει θ επιφάνεια ςτθν οποία εφαρμόηεται να είναι ςτεγνι και ςτακερι,
Ιδιαίτερα όταν δουλεφετε με φυςικά υλικά που περιζχουν αρκετι υγραςία. Αν το υλικό δεν είναι
ςωςτά αποξθραμζνο & ςτακεροποιθμζνο, το πλιρεσ ςτζγνωμα των ρθτινϊν κακυςτερεί και υπάρχει
ο επιπλζον κίνδυνοσ κάμβωςθσ από τθν υγραςία. Απαιτείται επίςθσ θ προθγοφμενθ ςτεγανοποίθςθ
ςε όλεσ τισ πορϊδεισ επιφάνειεσ.
Οι ςειρζσ SLV CC & D, Περιβάλλον Εργαςίασ και Αναλογία Ανάμειξθσ
Α. Σειρά SLV Crystal Clear
ΑΙ. Συςτατικό: SLV Crystal Clear A
ΑΙΙ. Συςτατικό: SLV Crystal Clear Β
Περιβάλλον εργαςίασ: Εςωτερικοί χώροι
Αναλογία ανάμειξθσ: SLV CC AI/AII = 100/50 Kατά Βάροσ
B. Σειρά SLV DIAMOND
BΙ. Συςτατικό: SLV DIAMOND A
BΙΙ. Συςτατικό: SLV DIAMOND Β
Περιβάλλον εργαςίασ: Εξωτερικοί χώροι
Αναλογία ανάμειξθσ: SLV DIAMOND BI/BII = 100/34 Kατά Βάροσ
Η ςειρά SLV CC & D πρζπει να αναμιχκεί με τον κατάλλθλο ςκλθρυντι ςτθν παραπάνω κακοριςμζνθ
αναλογία, ανάλογα το ςφςτθμα/ςειρά που κα χρθςιμοποιιςετε. Λάκοσ αναλογία κα ζχει ωσ
αποτζλεςμα μερικι μόνο ςκλιρυνςθ του ςυςτιματοσ. Ποτζ μθν προςκζςτε παραπάνω ςκλθρυντι
ϊςτε να επιταχφνετε το χρόνο τθσ ωρίμανςθσ. Χρθςιμοποιιςτε ψθφιακι ηυγαριά για να μετριςετε
με ακρίβεια τθν ρθτίνθ & ςτθ ςυνζχεια ηυγίςτε τθν ανάλογθ ποςότθτα ςκλθρυντι.
Οδθγίεσ ανάμειξθσ
Ζυγίςτε ςωςτά τθν αναλογία ρθτίνθσ/ςκλθρυντι ςε ςτρογγυλό δοχείο με επίπεδο πάτο και αναμείξτε
με ξυλάκι ανάδευςθσ. Aναδεφςτε το μείγμα για 2-3 λεπτά μζχρι να γίνει εντελϊσ ομοιογενζσ,
προςζχοντασ να μθ μείνει υλικό ςτα τοιχϊματα ι ςτον πάτο του δοχείου, που να μθν ζχει
ανακατευτεί επαρκϊσ. Μόλισ τελειϊςετε τθν ανάμιξθ ςτο δοχείο, ςυνίςταται ι μεταφορά του
μείγματοσ ςε ζνα νζο κακαρό δοχείο ανάμειξθσ. Επαναλάβετε τθν ανάμιξθ για άλλα 2-3 λεπτά
χρθςιμοποιϊντασ νζο ξυλάκι ανάμειξθσ.
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Χρόνοσ εργάςιμθσ ηωισ του μείγματοσ και απομάκρυνςθ φυςαλίδων
Α. Σειρά SLV Crystal Clear
ΑΙ. Συςτατικό: SLV Crystal Clear A
ΑΙΙ. Συςτατικό: SLV Crystal Clear Β
Αναλογία ανάμειξθσ SLV CC AI/AII = 100/50 Kατά Βάροσ
Χρόνοσ Εργαςιμότθτασ: 30 λεπτά ςτουσ 20 βακμοφσ Κελςίου
Χρόνοσ αναμονισ: Μετά τθν ανάμειξθ τθσ βάςθσ με τον ςκλθρυντι αφιςτε το μείγμα να θρεμιςει
και να εξαερωκεί για 5 λεπτά, πριν προχωριςετε ςε χριςθ. Αν εξακολουκείτε να βλζπετε φυςαλίδεσ,
περάςτε απαλά πάνω απ’τθν επιφάνεια κερμοπίςτολο.
B. Σειρά SLV DIAMOND
BΙ. Συςτατικό: SLV DIAMOND Α
BΙΙ. Συςτατικό: SLV DIAMOND Β
Αναλογία ανάμειξθσ SLV DIAMOND BI/BII = 100/34 Kατά Βάροσ
Χρόνοσ Εργαςιμότθτασ: 4 ϊρεσ ςτουσ 20 βακμοφσ Κελςίου
Χρόνοσ αναμονισ: Μετά τθν ανάμειξθ τθσ βάςθσ με τον ςκλθρυντι αφιςτε το μείγμα να θρεμιςει
και να εξαερωκεί για 10 λεπτά, πριν προχωριςετε ςε χριςθ. Αν εξακολουκείτε να βλζπετε
φυςαλίδεσ, περάςτε απαλά πάνω απ’τθν επιφάνεια κερμοπίςτολο.
Χρόνοσ ςκλιρυνςθσ
- Η Σειρά SLV Crystal Clear χρειάηεται 48-72 ϊρεσ, ςτουσ 20 βάκμοφσ Κελςίου, για να ςκλθρφνει και
να μπορεί να ξεκαλουπωκεί.
- Η Σειρά SLV Diamond χρειάηεται ελάχιςτο 72 ϊρεσ , ςτουσ 20 βάκμοφσ Κελςίου, για να ςκλθρφνει
και να μπορεί να ξεκαλουπωκεί.
Και οι δφο ςειρζσ, απαιτοφν αρκετζσ μζρεσ μζχρι τθν τελικι ςκλιρυνςθ.
Θεωρθτικι κατανάλωςθ
1 κιλό μείγματοσ ρθτινών ανά 1 τετραγωνικό μζτρο ιςοδυναμεί με 1 χιλιοςτό πάχοσ
Επιςιμανςθ: Συνίςταται να κάνετε αρκετζσ δοκιμζσ πριν προχωριςετε ςτθν τελικι καταςκευι,
εξετάηοντασ διαφορετικζσ παραμζτρουσ, όπωσ θ κερμοκραςία, ο όγκοσ χφτευςθσ, τα αντικείμενα που
εγκιβωτίηετε μζςα ςτθ ρθτίνθ.
Μζτρα αςφαλείασ, aποκικευςθ και διάρκεια ηωισ του υλικοφ
Εργαςτείτε ςε καλά αεριηόμενο χϊρο. Να φοράτε κατάλλθλα προςτατευτικά γάντια και προςταςία
ματιϊν κάκε φορά που ηυγίηετε/ αναμειγνφετε/ χυτεφετε τισ ρθτίνεσ. Μθν αγγίηετε τθν επιφάνεια
χωρίσ γάντια μζχρι να ςκλθρφνει. Αποκθκεφςτε ςε αςφαλζσ, δροςερό και ςτεγνό μζροσ, μακριά από
εςτίεσ κερμότθτασ ι οξειδωτικοφσ παράγοντεσ. Εξαςφαλίςτε ότι κανζνασ μθ ειδικόσ δεν ζχει
πρόςβαςθ ςτο υλικό. Το υλικό ςε μθ-ανοιγμζνεσ ςυςκευαςίεσ ζχει διάρκεια ηωισ 12 μινεσ, από τθν
θμερομθνία παραγωγισ του.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτό το φφλλο δεδομζνων (ενδζχεται να τροποποιοφνται
κατά καιροφσ) δεν ςτοχεφουν να είναι εξαντλθτικζσ και παρουςιάηονται καλι τθ πίςτθ και
κεωροφνται ςωςτζσ κατά τθν θμερομθνία προετοιμαςίασ τουσ. Αποτελεί ευκφνθ του χριςτθ να
επαλθκεφςει ότι αυτό το φφλλο δεδομζνων είναι επίκαιρο πριν χρθςιμοποιιςει το προϊόν το οποίο
αφορά. Όςα άτομα κάνουν χριςθ των πλθροφοριϊν, κα πρζπει να αποφαςίςουν με δικι τουσ
ευκφνθ για τθν καταλλθλότθτα του αντίςτοιχου προϊόντοσ για τουσ ςκοποφσ τουσ πριν τθ χριςθ του.
Όπου αυτοί οι ςκοποί διαφζρουν από αυτοφσ που ςυνιςτϊνται ςυγκεκριμζνα ςτο παρόν φφλλο
δεδομζνων αςφαλείασ, ο χριςτθσ αναλαμβάνει όλουσ τουσ κινδφνουσ από τθ χριςθ του προϊόντοσ.
ABOLIN CO GREECE
Αφαία Σκαραμαγκά, Ακινα
Τθλ: 0030, 210 5575568
abolin@abolinco.com
www.abolinco.com
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