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Descrição
AQST-EPX é uma resina epóxi líquida de alta densidade e alta viscosidade produzida a partir de
bisfenol A e epicloridrina. Não contém diluente. AQST-EPX fornece boa umectação do pigmento e
boa resistência à sedimentação do enchimento e um alto nível de propriedades de resistência
mecânica e química no estado curado. No entanto, como uma resina de bisfenol A pura não
modificada, AQST-EPX é propensa a cristalizar durante o armazenamento, particularmente em
condições frias.
Nota: AQST-EPX são resinas não modificadas de tipo e desempenho semelhantes; eles oferecem ao
formulador uma escolha de viscosidade

Apicações
Indústrias de construção e engenharia civil (pisos, adesivos, argamassas, rejuntes). Enrolamento de
filamentos para revestimentos compostos sem solvente e com alto teor de sólidos.

Epecificações

Property Unit Value Test method
5260-5420
Epoxy group content
mmol/kg
(184∼ 190) ASTM D1652

Epoxy molar mass*
g

Viscosity at 25℃ Pa.s** 12∼ 14 ASTM D445 Color Pt/Co scale 100max
ASTM D1209

* grams of resin containing 1 g-equivalent of epoxide. (WPE, Weight per equivalent, is an alternative
term).

Propriedades típicas
Método de teste de propriedade Densidade de valor de unidade a 25 ℃ KPB-QC2-242
kg / L 1,16 Ponto de inflamação (PMCC) ASTM D93 ℃> 150
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Métodos de teste
Os Padrões ASTM são publicados pela American Society for Testing and Materials, 1000 Barr Harbor
Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959, EUA.

Armazenar
O AQST-EPX deve ser armazenado em condições que excluam a umidade, de preferência nos
recipientes originais mantidos hermeticamente fechados. Sob essas condições e em temperaturas
normais, a vida útil de armazenamento deve ser de pelo menos um ano. Se AQST-EPX desenvolver
uma turvação ou cristalizar durante o armazenamento, isso pode ser disperso e a resina restaurada
ao seu original
condicionar aquecendo a 45∼ 50 ℃, com agitação.

Precauções de manuseamento
Deve ser feita referência à Folha de Dados de Segurança do Material para este produto.

ACORUS LDA.
As informações contidas nesta publicação são, até onde sabemos, verdadeiras e precisas, mas quaisquer recomendações ou
sugestões que possam ser feitas são sem garantia, uma vez que as condições de uso estão além do nosso controle. Além disso,
nada aqui contido deve ser interpretado como uma recomendação de uso de qualquer produto em conflito com patentes existentes
que cobrem qualquer material ou seu uso.

Distribuído por: ACORUS, LDA Via Engº Belmiro Mendes de Azevedo, 1120 | 4475-401 MAIA acorus.pt

