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Kétkomponensű epoxid kitt 
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Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A 
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a 
gyártó nem felelős. 
  

IMPA Spa  -  Via Crevada 9/E  -  31020 San Pietro di Feletto (TV)  Italy  -  tel. +39 0438 4548  -  fax 0438 454915  -  www.impa.it  -  info@impa.it 

  
  1. / 2. oldal 

 
 

 
Termékleírás 
Kétkomponensű epoxid kitt. Rendkívül gyorsan szárad, és bármilyen típusú fára kitűnően tapad.  
Ezek a tulajdonságai lehetővé teszik, hogy a kikeményedet termékhez bármely faszerszámot (fűrész, 
gyalu, véső stb.) használhassunk, csavarozni lehet vagy szöget verni bele. 
A kitűnő tixotróp hatásnak köszönhetően sarkokat és szétmálott részeket lehet vele pótolni, helyreállítani. 
Nagyon vastagon is használható, és nem folyik le. 
A termék nem húzódik össze, és nagy átmérőjű lyukak kitöltésére is alkalmas egyszeri felhordással.  
Könnyen csiszolható, a víznek és a kémiai ágenseknek sokkal jobban ellenáll, mint maga a természetes 
fa. Különösen alkalmas kültéri felhasználásra. 
 
Felhasználási terület 
A sokáig kültéren lévő megrongálódott nyílászárók, ablakeretek, kapuk, ajtók, párkányok, tetők 
javítására.  
Sarkok pótlására, lyukak kitöltésére, bútorok, ajtók, padlózatok réseinek kitöltésére, hibáinak kijavítására. 
 
Műszaki jellemzők 
Szín     : színkártya szerint 
A kikeményedett termék  : közepesen kemény, könnyű, elég rugalmas massza 
Kötőanyag tulajdonság   : epoxid-poliaminoamid 
Terméktípus    : kétkomponensű a 4041 0000. INDURITORE edzővel 
Szárazanyag-maradék   : 99 % ( ± 1) súlyban, bekevert termék esetén 
Fajsúly     : “A” rész: 1,10 kg/l  ( ± 0,01) 
       “B” rész: 1,10 kg/l  ( ± 0,01) 
Keverési arány    : 1 : 1 rész súlyban vagy térfogatban 
Fazékidő    : kb. 7 perc  
Ragadásmentesség   : kb. 20 perc 
Csiszolhatóság    : kb. 60 perc 
Viszkozitás    : tixotróp paszta 
Vízellenállás    : kitűnő 
Oldószer-ellenállás   : kitűnő 
Tárolási stabilitás   : ép csomagolásban 12 hónap 
Megj.: 20 °C-on mért adatok. 
 
Felhordási mód 
Felület előkészítés   : A felület száraz, tiszta, zsír- és viaszmentes legyen.  

  Ha a felület “szálkás” (függőlegesen vágott faszálak 
  esetén) egy színtelen epoxid lakkal, mint a 1023. 
  IMPREGNANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE, 
  át kell itatni, impregnálni kell, hogy a kitt felhordása 
  előtt a faszálak megszilárduljanak. 
 

Felhordás    : spatulyával 
 
Hígítás     : A termék felhasználásra kész állapotban kerül  

  forgalomba, nincs szükség hígításra. 
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Javasolt rétegvastagság  : Szükség szerint, akár több centiméteres vastagságban. 
 
Kikeményedés    : A termék 20 °C-on megmunkálható és spatulyával jól 

  felhordható marad kb. 7 percig. Ezután gyorsan kezd 
  besűrűsödni, amíg spatulyával már nem lesz  
  kezelhető. Kb. egy óra múlva lesz csiszolható és 
  átfesthető.  
  A végleges és teljes kikeményedéshez  kb. egy hét  
  kell. 

 
 
 
MEGJEGYZÉS: A rendkívül lassú reakció miatt  + 10 °C-os hőmérséklet alatt a termék felhordása nem 
ajánlatos. 
 
Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki 
ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket 
végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További 
műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges 
felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ ! 
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