
Systém povrchové epoxidové pryskyrice
@Araldite SW 419_1
Tvrdidlo HV 2419

Oblasti použití . náradí pro tvárení plechu
. všeobecnávýrobaforem

Metody
zpracování

Nanášení pomocí štetce nebo špachtle

Charakteristické
znaky

. dobre roztíratelný

. nestéká

. minimálnísedimentace

Popis produktu

Smešovací pomer

Zpracování Komponenta pryskyrice, obsahující plnidla, je treba pred pridáním tvrdidla dobre
rozmíchat, protože pri delším skladování muže dojít k usazování pevných cástic.

Doba zpracovatelnosti
Doba zpracovatelnosti smesi pryskyrice/tvrdidlo ciní 20-30 minut pri teplotách 18-25°e. Pri
vyšších teplotách je doba zpracovatelnosti odpovídajícím zpusobem zkrácena. Na to je
treba pamatovat zejména v prípade, kdy je povrchová pryskyrice nanášena štetcem.

Aplikace dalších vrstev
Další vrstvy (vazební vrstva, vrstvení laminátu, výplne) se nanášejí, když je povrchová
vrstva z Aralditu SW 419_1 / tvrdidla HV 2419 zeželatinovaná, ale ješte lehce lepivá.
Tohoto stavu je pri pokojových teplotách dosaženo po 60-70 minutách.

Srpen 1989 Publikace C.38048 - ez

Testovaná vlastnost Araldite SW 419_1 Tvrdidlo HV 2419
Vzhled cerná, tixotropní pasta svetle žlutá, cirá pasta
Viskozita pri 25°e mPas 130000 - 180000
Hustota pri 25°e g/cm" 2,8 1,O
Bod vzplanutí (Pensky.Martens) oe >200 110
Skladovatelnost pri 18-25oe 1 rok 1 rok

Araldite SW 419-1
Hmotnostní díly

Tvrdidlo HV 2419
100
13



Vlastnosti

Skladováni
Komponenty popsané v návodu k použití musí být skladovány pri 18-25°C, vždy dobre
uzavreny a v suchém prostredí, pokud možno v originálních obalech. Za techto podmínek
odpovídá doba skladovatelnosti dobám uvedeným v popisu produktu.

Bezpecnostní
opatrení pri
manipulaci

Pozor!

Produkty firmy Ciba Specialty Chemicals mohou být obecne používány bez nebezpecí za
predpokladu, že budou dodržena bezpecnostní opatrení obvyklá pro práci s
chemikáliemi. Netvrzené materiály nesmí prijít do styku napríklad s potravinami nebo
kuchynskými potrebami a mely by být podniknuty kroky, zabranující ve styku
nevytvrzených materiálu s kuží, protože by mohlo dojít k reakci u lidí se zvýšenou
citlivostí pokožky. Bežne je nutné používat nepropustné gumové nebo umelohmotné
rukavice a ochranné brýle. Po každém pracovním chodu musí být ruce dukladne umyty
teplou vodou a mýdlem. Nesmejí být používána rozpouštedla. Následne pokožku osušte
papírovými ubrousky na jedno použití - nepoužívejte textilní rucníky. Doporucujeme
zajistit odpovídající odvetrávání pracovního prostoru. Tato bezpecnostní opatrení jsou
podrobneji popsána v publikaci firmy Ciba Specialty Chemicals c. 24264/3 "Hygienická
bezpecnostní opatrení pro práci s umelohmotnými produkty firmy Ciba Specialty
Chemicals" a v technických listech jednotlivých produktu firmy Ciba Specialty Chemicals,
popisujících bezpecnost práce. Na požádání Vám tyto publikace rádi zašleme a
odvoláváme se na ne jako na zdroj detailnejších informací.

Ciba Specialty Chemicals
Performance
Polymers

Veškerá doporucení pro používáni našich produktu, podaná ústne, písemne nebo na základe námi provedených testu, jsou
založena na soucasném stavu našich znalostí. Pres veškerá tato doporucení zustává zákazník zodpovedný za to, aby se ujistil, že
námi dodávané produkty jsou vhodné pro jím zamýšlené postupy nebo úcely. Protože nemužeme kontrolovat aplikaci, používání
nebo prípravu produktu, nemužeme za to prebírat žádnou zodpovednost. Zákaznik se musí ujistit, že se zamýšlené používání
produktu nijak nedotkne žádných práv vyplývajících z duševního vlastnictví tretích osob. Zarucujeme nezávadnou kvalitu našich
výrobku v rámci našich všeobecných dodacich podmínek


