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Tvrdidlo H 145
Popis
Tvrdidlo H 145 je extrémne nízkoviskózní, modifikovaná smes cyklických
polyaminu s podílem aromatického alkoholu.
Použití
Tvrdidlo
H 145 je tvrdidlo, zarucující vynikající mechanické vlastnosti
laminátu, jejich vysokou flexibilitu a dobrou teplotní odolnost. Používá se
k vytvrzování epoxidových pryskyric, predevším pro aplikace, kde je potreba
pomalejšího tužidla s delší dobou zpracovatelnosti, použitelného k vytvrzování
jak za tepla, tak i pri pokojové teplote. Je vhodné pro opravy a výrobu lodí,
letadel, leteckých a jiných modelu, sportovních pomucek a rozlicných nástroju.
Obzvlášte vhodné je pro laminaci nekolika vrstev najednou, kde u tohoto typu
tvrdidla nehrozí tzv. "horení smesi.
V kombinaci s laminacní pryskyricí LH 145 se systém vyznacuje
vysokými
statickými a dynamickými vlastnostmi. Je velmi vhodné zvlášte pro výrobu
s použitím skelných, uhlíkových a kevlarových vláken.
Po tepelném vytvrzení pri 50 - 60°C systém splnuje standard pro vetrone,

motorové vetrone, ale i motorová letadla (prac. teplota - 60°C až

+

80 °C. Pri

vytvrzování s pryskyricí LH 300 je teplotní odolnost systému pri stejných
podmínkách vždy cca o 10 - 20°C vyšší. Ovšem pryskyrice LH 300 má oproti LH
145 témer dvojnásobnou viskozitu.
Rozmezí doby zpracovatelnosti (tzv. pot life) je približne 50 min pri 22°C. Po
pocátecním vytvrzení pri pokojové teplote jsou vyrobené komponenty
opracovatelné a lze je vytáhnout z formy. Získáte vysoce se lesknoucí a nelepivé
povrchy. Nízká viskozita smesi zarucuje rychlé a dokonalé prosycení vláken.
Za úcelem získání zvláštních vlastností je rovnež možné pridat ke smesi
pryskyrice/tužidlo nejruznejší plniva, Napr. aerosil, mikrobalony, kremicitý,
poprípade kovový prášek apod. Za pokojové teploty má vytvrzování smesi
pozvolný a mírný prubeh, vyznacující se nízkým exotermem.
Pozor: Nejlepší vlastnosti získá systém po tepelném vytvrzení pri teplotách
nad 50°C, proto doporucujeme používat pri laminování s tímto tvrdidlem
následného temperování nejméne po dobu trí hodin. (Není podmínkou.)
Pri práci je nutno dodržovat príslušné bezpecností pokyny pro manipulaci
s epoxidovými pryskyricemi a tužidly, a naše instrukce pro bezpecné zpracování.
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Vlastnosti
Tvrdidlo H 145 je kapalina charakteristického aminového (cpavkovitého)
zápachu, hustoty 0,95 - 0,98 glcm3 pri 23°C. Je to horlavá-kapalina III. Trídy
nebezpecnosti. Po vytvrzení s vhodnou pryskyricí pri 50 - 60°C získá výsledný
epoxid mimorádne dobré fyzikální a chemické vlastnosti a je schopen trvalého
zatížení v rozmezí teplot -60 až +80°CDobazpracovatelnosti je 45 - 60 minut.
Balení
Tvrdidlo H 145 jsme schopní dodat v obalech od O,li až do 200 litru.
Skladování
Tvrdidlo H 145 se skladuje v dobre uzavrených obalech na suchem a chladném
míste pri teplote do +25°C. Zárucní doba je 6 mesícu od data expedice.
Nárust teploty
Optimální teplota pri zpracování je v rozmezí mezi 20 a 25°C. Vyšší teploty
zpracování jsou možné, ale zkracují dobu zpracovatelnosti. Nárust teploty o 10°C
zkrátí dobu zpracovatelnosti cca na polovinu. Voda (napríklad velmi vysoká
vlhkost nebo voda obsažená v plnivech) muže zpusobit urychlení reakce
pryskyrice I tužidlo. Rozdílné teploty a vlhkosti behem zpracování nemají žádný
efekt na pevnost vytvrzeného výrobku. Nejlepších vlastností výrobku se dosáhne,
pokud následuje temperování ješte pred úplným vytvrzením smesi.
Pri pokojové teplote je možné míchat i vetší množství smesi. Pri zpracování
smesí nad 30°C muže dojít ke konci doby zpracovatelnosti k nárustu teploty
nad 200°C, což muže zpusobit urychlení pozvolného vytvrzování smesi na dobu
pouhých nekolika minut. (Je myšleno vytvrzení po konci doby zpacovatelnosti.)
Technick'

t
Jednotka

Hustota (pri25°C)
Viskozita (pri25 °C)
Vodíkovýekvivalent
Barva

glcm3
mPasl s

Tvrdidlo H 145
0,95

- 0,98

10 - 20

gl ekv.

57,7

Gardner

max 4 (*)

(*) Vztahuje se pouze k základnímu, nebarvenému tužidlu.
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Gel time
- nános do vrstvy 1 mmpri ruzných teplotách
Systém LH145, LH 300
Pri 25 oe
Pri 50 oe
Te~lotní odolnost
Tvrdidlo H 145
Pri 25°e (2-7 dní)
Pri 50oe (3hodiny)
Pri 60oe (>3hodiny)
Pri 90oe (>2hodiny)

+

H 145

cca 4 - 6 hod.
cca 1,5 hod.

Pryskyrice LH 145
50 oe
78 oe
85 oe
95 oe

Pryskyrice LH 300
55 oe
85 oe
95 oe
115 oe

Míchací pomery

Pryskyrice LH 145, LH 300
Složky váhove
Složky objemove

+

Tvrdidlo H 145

100 : 33
100 : 40

Míchací pomery musí být co nejpresneji dodrženy. Pridání více ci méne tvrdidla
nebude mít efekt na rychlejší c i pomalejší reakci, zpusobí pouze nedostatec né
vytvrzení smesi, které nelze žádným zpusobem napravit.
Smes pryskyrice a tvrdidla je nutno velice pec live promíchat. Míchejte, dokud
nebude smes zcela jednotné barvy. Zvláštní péc i venujte stenám a dnu nádoby,
v níž smes mícháte. Doporucujeme použít váhový pomer složek. Objemové
míchání není vzhledem k možným teplotním rozdílum presné.
Informace
Další prípadné informace o výrobku vám poskytneme na telefonním císle: +420
585 129025 - Technický servis. (Zbynek Gofroj)
Objednávky
Zelená linka 800/242835, tel. 585 129021, tel/fax +420 585 129040
e-mail: chemie@havel-composites.cz

