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Dane w niniejszej ulotce zostały napisane na podstawie wyników testów i doświadczeń prowadzonych w ściśle określonych warunkach. Nie mogą jednak stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, czy określony produkt ma zastosowanie do jego celów. Użytkownik ponosi 
pełną odpowiedzialność za podjęcie wszystkich koniecznych środków bezpieczeństwa niezależnie od tego czy są one wskazane w tym dokumencie. Zastrzegamy 
sobie prawo zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. 

ŻYWICA EPOKSYDOWA 2AF 
[ZE 2AF] 

 
 
Ciekła, nisko lepka żywica epoksydowa na bazie  
bisfenolu A i F , modyfikowana dwufunkcyjnym 
reaktywnym rozcieńczalnikiem alifatycznym. 
 
WŁA ŚCIWO ŚCI: 

 
Postać:                                     ciecz 

                                         /podobna do wody/ 
Barwa:                                     bezbarwna 
Równoważnik epoksydowy:  165-180 
Lepkość w 25ºC:                     500-900 mPas 
 

 
CHARAKTERYSTYKA  
 
� posiada zwiększoną odporność na krystalizację, 

co poprawia stabilność formulacji i obniża 
koszty przygotowania oraz składowania 

� niska lepkość w temperaturze pokojowej, 
pozwala pracować bez dodatku 
rozpuszczalników zapewniając dobrą 
rozlewność i przyczepność 

� kompatybilność z większością aromatycznych, 
ciekłych żywic epoksydowych (np. Epidian 5), 
co pozwala w ten sposób na wzajemne ich 
wymieszanie w różnych proporcjach i 
regulowanie lepkości mieszaniny. 

� zwiększona reaktywność kompozycji i lepsza 
odporność na rozpuszczalniki.  

 
ZASTOSOWANIE: 

 
ŻYWICA EPOKSYDOWA 2AF jest  doskonałym  
tworzywem  o  bardzo  szerokich  możliwościach  
zastosowania, między  innymi  do : 

• zalewania elementów np. w przemyśle 
elektrycznym 

• impregnacji i zabezpieczenia betonu oraz  jego 
naprawy 

• wykładzin podłogowych (samopoziomujących 
się) 

• impregnacji i laminacji powierzchni 

• formulacji bezrozpuszczalnikowych:  powłok, 
klei, zapraw i szpachli 

• produkcji odlewów wzmocnionych włóknami, 
w których ważna jest niska lepkość  

• obniżania lepkości żywic, w których 
niewskazany jest dodatek lotnego 
rozpuszczalnika  

 
SPOSÓB UŻYCIA: 

ŻYWICA EPOKSYDOWA 2AF  w postaci 
nieutwardzonej jest cieczą o lepkości zbliżonej do 
wody. Utwardzenie ŻYWICY EPOKSYDOWEJ 
2AF następuje w wyniku reakcji chemicznej z 
odpowiednio dobranym utwardzaczem. Wybierając 
typ utwardzacza można zmieniać własności 
utwardzonego tworzywa!     
 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 
WYBRANYCH UTWARDZACZY 

 
• ŻYWICA ZE 2F  z Utwardzaczem Z-1       
 

Tworzy kompozycje twarde, o bardzo dobrej wytrzymałości 
na ściskanie i zginanie, ale o niskiej udarności (odporności na 
uderzenia).  
 

Ilości potrzebne do utwardzenia kompozycji: 
 
    UTWARDZACZ  Z-1      ŻYWICA ZE 2F    
10 części wagowych           100 części wagowych 

 
czas żelowania utwardzacza Z-1 w zależności od 
temperatury wynosi ok. 20-35 min. (czas 
wykorzystania przygotowanej masy) 
 

 

• ŻYWICA ZE 2F   z Utwardzaczem PAC       

Tworzy kompozycje twarde, o niższej wytrzymałości na 
ściskanie i zginanie, ale o wysokiej udarności (elastyczności).  

Ilości potrzebne do utwardzenia kompozycji: 
 

UTWARDZACZ  PAC   ŻYWICA ZE 2F    
60-100 części wagowych 100 części wagowych 
 

czas żelowania utwardzacza PAC w zależności od 
temperatury wynosi ok. 180 min. (czas 
wykorzystania przygotowanej masy) 
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•                       ŻYWICA ZE 2F   z Utwardzaczem PAT 140       

Tworzy kompozycje twarde, o niższej wytrzymałości na 
ściskanie i zginanie, ale o wysokiej udarności (elastyczności).  

 

Ilości potrzebne do utwardzenia kompozycji: 
 

UTWARDZACZ  PAT 140                       ŻYWICA ZE 2F    
70-100 części wagowych 100 części wagowych 
 

czas żelowania utwardzacza PAT 140 w zależności 
od temperatury wynosi ok. 120 min. (czas 
wykorzystania przygotowanej masy) 
 

Kompozycje z utwardzaczem PAT 140 i 
utwardzaczem PAC niewiele się różnią. Posiadają 
miodowy kolor i są elastyczne. Utwardzacz PAT 
140 szybciej wiąże niż utwardzacz PAC. Posiada 
także niższą lepkość niż utwardzacz PAC, więc 
stosując PAT 140 jako klej można uniknąć 
konieczności dodawania rozpuszczalnika w celu 
obniżenia lepkości. 

 

UWAGI DOTYCZ ĄCE UTWARDZANIA 
ŻYWIC EPOKSYDOWYCH:  

- czas utwardzania wynosi ok. 24 godz. (stopień 
utwardzenia wynosi 80-90%) 

- czas sezonowania do całkowitego utwardzenia 
ok. 7 dni. 

- obliczając ilość utwardzacza potrzebnego do 
utwardzenia żywicy epoksydowej należy 
przyjąć zawartość użytej ŻYWICY 
EPOKSYDOWEJ ZE 2F netto bez dodatków, 
lub stosować się do zaleceń producenta. 

- po dodaniu utwardzacza do żywicy rozpoczyna 
się nieodwracalny proces utwardzania z 
wydzieleniem ciepła. Im większa jest masa 
utwardzanej kompozycji, tym szybciej następuje 
utwardzenie i powstaje większa ilość ciepła. 

- powyższe dane uzyskane zostały w warunkach 
modelowych. Podczas pracy w innych 
warunkach możliwe jest uzyskanie wyników 
odbiegających od podanych. 

- Zalecana minimalna temperatura składników 
przy utwardzaniu ok. 15÷18ºC.  

 

OPAKOWANIA: 

0,5kg, 1kg, 5kg, lub wg. indywidualnych uzgodnień 

 

ZASADY BEZPIECZE ŃSTWA: 
 
Przy pracy należy przestrzegać zaleceń zawartych w 
Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego 
oraz zagadnień BHP i Ppoż.  
 
 

PRODUCENT: 

Wyprodukowano w UE 

 

 
 
  


