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LEÍRÁS 
A LAURIZ’ART EPOXY GLASS egy kétkomponensű víztiszta epoxi öntőgyanta, 

mely hosszú sárgulási ellenállóképességgel rendelkező oldószermentes víztiszta 

öntőgyanta, amely tíz cm-ig önthető, egyszerre, vagy akár több rétegben. 

 

ÁLTALÁNOS 

JELLEMZŐK 
A LAURIZ’ART EPOXY GLASS térhálósodása közben alacsony exotherm hő 

képződik. A készítményhez felhasznált térhálósító rendkívül folyékony, víztiszta 

termék, magas kémiai-fizikai és mechanikai jellemzőkkel és kiváló UV-

sugárzással szembeni ellenállással. 

 

✓ Könnyen használható 

✓ Nagyon alacsony viszkozitás  

 

ALKALMAZÁSI 

TERÜLETEK 
A LAURIZ’ART EPOXY GLASS nagyon alacsony viszkozitásának köszönhetően 

elősegíti a formák, vagy bármilyen kívánt térfogat hatékony kitöltését. Tökéletesen 

illeszkedik régi üveg felületekhez. egyszerűen kimérhető és homogenizálható 

epoxigyanta rendszer. Nem igényel vákuumos kilevegőztetést, a formulájának 

köszönhetően a keverés során bevitt levegő buborékok nagyon könnyen 

eltávoznak az öntvényből és tökéletesen átlátszó, fényes termék, vastag bevonat 

készíthető.  

 

Kikeményedés után a LAURIZ’ART EPOXY GLASS kiváló tulajdonságokkal 

rendelkezik: mechanikai ellenállóképesség, vegyi ellenálló képesség 

tisztítószerekkel, illetve savas és bázikus oldatokkal szemben, kötés utáni 

formatartás, zsugorodás hiánya, könnyű tisztítás, kopásállóság, légköri 

anyagokkal szembeni ellenállás, kiváló ultraibolya rezisztencia. 

 
 

MECHANIKAI 

TULAJDONSÁGOK 
Fizikai állapot  

Rendelkezésre álló színek  

Sűrűség (20°C-on)  

száraz anyag tartalom 

Gyúlékonyság  

viszkozitás 25°C-on 

Keverési arány (A:B, tömegre) 

 

Fazékidő (100g, 25°C-on, 60% rpt) 

folyékony  

víztiszta, átlátszó 

1,06 kg/l +/- 0.01  

>99% 

nem gyúlékony  

150-350 mPas 

100:64 

 

3 óra 
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Térhálósodási idő  

Alkalmazási hőmérséklet 

Hőállóság 

 

48-60 óra 

+15- +35°C 

90°C 

  

HASZNÁLATI 

ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAURIZ’ART EPOXY GLASS epoxi öntőgyanta rendszerrel történő munkavégzés 

során a tökéletes eredmény eléréséhez minden esetben az egyenletes 

szobahőmérsékletet és alacsony páratartalmat javasoljuk. A gyanta rendszer 

tárolását, kimérését, keverését, és öntését 20-25°C között, portól, nedvességtől 

védett helyen végezze. 

A munkálatok elkezdése előtt mindig készítsen elő minden szükséges eszközt. 

(védőeszköz, mérőedény, keverőpálca, pigmentek, öntőforma stb.) 

Ellenőrizze, hogy a munkafelület, amin dolgozik vízszintes-e. 

 

A LAURIZ’ART EPOXY GLASS gyantarendszer keverési aránya 100:64 

tömegre. 

 

LAURIZ’ART EPOXY GLASS ÖNTŐGYANTA RENDSZER KIMÉRÉSE 

 

Mérje ki a LAURIZ’ART EPOXY GLASS gyantakomponensből 100 grammot, 

majd a LAURIZ’ART EPOXY GLASS térhálósítóból 64 grammot egységet, 

majd! (Megjegyzés: A térháló mennyiségének növelésével a kötési folyamat nem 

gyorsítható!) A tökéletes eredmény elérése érdekében, tartsa be a megadott 

keverési arányt! 

Például 164 gramm keverék 

100g LAURIZ’ART EPOXY GLASS A komponensre és 64g LAURIZ’ART EPOXY 

GLASS B komponensre lesz szükség. 

 

KEVERÉS 

Keverje minimum 2 percig a komponenseket a tökéletes homogenitás érdekében. 

Ügyelve, hogy az keverőedény oldalfaláról és aljáról is bedolgozásra kerüljön az 

anyag! 

 

SZÍNEZÉS PIGMENTTEL/PASZTÁVAL/TRANSZPARENS TINTÁVAL 

A LAURIZ’ART EPOXY GLASS epoxi öntőgyanta család kompatibilis valamennyi 

LAURIZ’ART effekt porpigmenttel, színező porokkal, metál- és gyöngyház hatású 

pigmentekkel, csillámokkal és fluoreszkáló pigmentekkel. Transzparens szín 
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néhány csepp LAURIZ’ART TRANSZPARENS színező használatával érhető el. 

Vizes bázisú színező paszták nem használhatóak! 

Ha egy új pigmentet vagy pasztát próbál ki, amiben nem biztos, hogy kompatibilis 

az epoxigyantával, mindig végezzen egy kis mennyiségen próbát!  

 

ÖNTÉS 

Öntse a tökéletesen homogenizált LAURIZ’ART EPOXY GLASS öntőgyanta 

rendszert szilikon vagy polietilén, polipropilén öntőformába. (ezen típusú 

öntöformákat nem szükséges formaleválasztóval kezelni). Vastag dekor bevonat 

(asztallap, bárpult, konyhapult) esetén megfelelő felületelőkészítés/alapozás után 

a termék direktbe a különböző felületre, mint például fém, fa, beton, márvány stb. 

önthető. (Fontos, hogy porózus felület esetén minden esteben egy előzetes 

alapozásra van szükség, különben beszívódik a felületbe az öntőgyanta!)  

Rétegenként maximum 100 mm önthető a LAURIZ’ART EPOXY GLASS epoxi 

öntőgyantarendszerrel, különben túl gyors lesz a kémiai reakció az epoxi gyanta 

és a térhálósító között, légzárványok, elszíneződés, extrém esetben elfüstöl a 

termék. 

 

 A második, harmadik réteg öntéséhez mindig meg kell várni, hogy az előző réteg 

elérje a „gumis” állapotot, de ne teljen el több mint 24 óra a következő réteg 

öntése között. Így érhető el a rétegek közötti tökéletes tapadás. 

 

FORMA BONTÁS 

A kitérhálósodott temék kb. 48-60  óra eltelte után eltávolítható az öntőformából. 

Bárpultok, konyhapultok, asztallapok öntése esetén 7 nap elteltével terhelhető a 

felületet mechanikailag és vegyileg (tisztítószerek). 

 

 

Minimális alkalmazási hőmérséklet: +15°C 

A bevonandó felületi hőmérséklete minimum 4-5°C-al harmatpont felett kell lennie, 

különben felületi problémák, kráteresedés léphet fel. 

 

HÍGÍTÁS 
A termék használatra kész, hígítást nem igényel.  

 
 

 

KISZERELÉS 
1+0,64kg.  
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TÁROLÁS 
Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagytól és túlzott melegtől védett helyen a 

termék 12 hónapig tárolható. 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A termék gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el figyelmesen a 

technikai és biztonságtechnikai adatlapot. A termék alkalmazása közben ne 

egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Személyi védőfelszerelés használata 

ajánlott: kesztyű, védőszemüveg, maszk és ruházat, a biztonsági adatlapon 

feltüntetett módon. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
Az adatlapon közölt információk, ismereteink szerint, pontosak és megfelelnek a valóságnak, az adatokra azonban nem tudunk 
garanciát vállalni, mivel az alkalmazás körülményei nem tartoznak közvetlen ellenőrzésünk alá. 
Kétség esetén előzetes próba javasolt. Szükség esetén kérje szakembereink segítségét.  Vállalatunk fenntartja a jogot, hogy a 

termékekben és a jelen adatlap tartalmában előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre. 
 

http://www.laurizproducts.com/
mailto:sales@laurizproducts.com

