AH 120/ TG
Baza

Epoksydowa żywica do laminowania i infuzji
AH 120
TGS/TG/TGL
białawy transparentny

Żywica
Utwardzacz
Kolor

Zastosowanie

Właściwości

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Żywica do laminowania i infuzji
Formy epoksydowe
Elementy w motoryzacji
Elementy w lotnictwie

nienapełniona
wysoka wytrzymałość mechaniczna
niska lepkość
wysoka odporność cieplna
cienkie laminaty

Podstawowe dane
Produkt

Żywica
AH 120

Mieszanina
z utwardzaczem
TGS

Mieszanina
z utwardzaczem
TG

Mieszanina
z utwardzaczem
TGL

Kolor

mleczna

białawy transp.

białawy transp

białawy transp

100

22

22

22

-

320 ± 75

200 ± 50

100 ± 20

900±150

700 ± 100

720 ± 150

620 ± 150

Proporcje mieszania

Cz. Wag.

Lepkość utwardzaczy
Lepkość w 25°C

mPas

Gęstość w 20°C

g / cm

1,15 ± 0,02

1,12± 0,02

1,12 ± 0,02

1,12 ± 0,02

Czas życia 200 g / 20°C

min.

-

20-25

35-40

60-70

Czas utwardzenia w temp. pok.

godz.

-

6-8

10-12

18-24

godz./°C

-

6-8 / 55
3-5 / 85

6-8 / 55
3-5 / 85

6-8 / 55
3-5 / 85

3

Wygrzewanie

Dane fizyczne

MPa

Wartość z
utwardzaczem TGS
115 ± 10

Wartość z
utwardzaczem TG
120 ± 10

Wartość z
utwardzaczem TGL
125 ± 10

%

7,3 ± 1,0

7,3 ± 0,5

6,8 ± 0,7

MPa
kJ/m2
MPa
°C
Shore D

3100 ± 200
41 ± 8
100 ± 5
91 ± 3
82 ± 2

3150 ± 200
46 ± 10
105 ± 10
93 ± 3
87 ± 2

3200 ± 200
45 ± 10
110± 8
97 ± 3
87 ± 2

Właściwości

Wg. normy

Jednostka

Wytrzymałość na zginanie

EN ISO 178

Wydłużenie przy zerwaniu

EN ISO 178

Moduł sprężystości
EN ISO 178
Udarność (Charpy)
EN ISO 179
Wytrzymałość na ściskanie
EN ISO 604
Odporność na temperaturę (HDT) DIN EN ISO 75B B
Twardość Shore’a
DIN ISO 7619-1

Jednostki dostępne w sprzedaży (opakowania)
Opakowania

Żywica
Utwardzacz

AH 120
TGS/TG/TGL

5 kg / 10 kg / 25 kg / 50 kg / 220 kg
1 kg / 2,5 kg / 5 kg / 25 kg / 50 kg

AH 120/ TG
Instrukcja przetwarzania
Temperatura materiału i obróbki powinna wynosić między 18 i 25 °C
Wymieszanie żywicy i utwardzacza powinno być dokładne i jeśli to możliwe, bez pęcherzyków powietrza w
temperaturze pokojowej.
Czyszczenie narzędzi można wykonać przy pomocy rozpuszczalnika np. aceton.

Informacje ogólne
AH 120 jest niewypełnioną płynną żywicą epoksydową o wysokich parametrach wytrzymałości mechanicznej
cieplnej i stabilności wymiarowej. Można ją stosować jak żywicę odlewniczą z dodatkiem wypełniacza,
żywicę do laminowania z tkaniną szklaną lub węglową. Dzięki dobrym właściwościom impregnacji i zwilżania
żywica jest stosowana do wykonywania elementów z tkaninami węglowymi o wysokiej wytrzymałości.
W zależności od zastosowanego utwardzacza otrzymujemy różne czasy życia i utwardzenia.
AH 120 / TGL nadaje się do laminowania zarówno cienkich jak i grubych elementów o bardzo dużych
gabarytach. Maksymalne grubości laminatów - 8 mm
Przechowywanie
Żywice i utwardzacze powinny być przechowywane w temp. 18-25 °C.
W przypadku Krystalizacji żywicy spowodowanej niekorzystnymi warunkami przechowywania można
dokonać rekrystalizacji przez wygrzanie materiału w temp ok. 60 °C przez kilka godzin.
Otwarte pojemniki powinny zostać zamknięte natychmiast po użyciu i być zabezpieczone przed wilgocią.
Materiał ten powinien być stosowane tak szybko, jak to możliwe.
Okres ważności jest podany na etykietach.
Środki bezpieczeństwa
Materiał podlega przepisom ADR, należy postępować zgodnie z instrukcją ADR, kody podane na opakowaniu.
Prosimy o stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa!
Utylizacja odpadów
Niewielkie ilości utwardzonego materiału można usuwać z odpadami domowymi. W przypadku
nieutwardzonych żywic, utylizować zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji ADR. W przypadku dalszych
pytań prosimy o kontakt z naszym działem bezpieczeństwa wyrobu.

Producent
ebalta Kunststoff GmbH . Erlbacher Straße 100 . 91541 Rothenburg ob der Tauber / Niemcy
Tel.: +49 9861 7007-0 . Faks: +49 9861 7007-77 . info@ebalta.de . www.ebalta.de
Dystrybutor
Prec-Odlew Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 89, 32-050 Skawina, Polska/Poland
T: +48 12 276 49 95, F: +48 12 276 49 94, E: prec@odlew.com.pl

Wszystkie informacje w tym dokumencie zostały podane według najlepszej wiedzy producenta i dostawcy. Mogą one służyć jedynie jako ogólna instrukcja - nie mogą
być podstawą jakiejkolwiek reklamacji w przypadku stosowania materiałów. Uzyskane wyniki badań i parametry materiałów są zależne od warunków ich prowadzenia
i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie. Producent i dostawca nie odpowiadają za szkody wynikłe z niewłaściwego zastosowania materiałów lub
niedostosowania sposobu użytkowania do warunków otoczenia. Stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem użytkownika materiałów
niezależnie od zaleceń podanych w tym dokumencie.

