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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. 

EPIDIAN 53 
 

 
Nisko lepka żywica epoksydowa modyfikowana 
nieaktywnym rozcieńczalnikiem ( styrenem) o barwie od 
jasnożółtej do żółtej. 
 
CHARAKTERYSTYKA  
 
� niska lepkość w temperaturze pokojowej, pozwala 

pracować bez dodatku rozpuszczalnika, zapewniając 
dobrą rozlewność.  

� dobra przyczepność do podłoża 
� dobre utwardzenie w temperaturze pokojowej 
� doskonała przyczepność do większości materiałów 

takich jak metale, szkło, ceramika, drewno itp. 
� dobre właściwości mechaniczne.  
� odporność na działanie wielu czynników 

chemicznych, takich jak oleje, smary, rozcieńczone 
ługi i kwasy. 

� doskonałe własności dielektryczne 
� można stosować do laminowania z matą lub tkaniną 

szklaną 
 

ZASTOSOWANIE: 
 

Epidian 53 jest przeznaczony głównie do wykonywania 
odlewów, laminatów i klejów 
 

• zalewanie i impregnacje różnych materiałów, 
szczególnie elementów elektronicznych jak 
oporników, kondensatorów, złącz, końcówek 
kablowych 

• wykonywanie laminatów epoksydowo-szklanych z 
włóknem szklanym 

• klejenie drewna, metali, szkła, kamionki i tworzyw 
sztucznych ( za wyjątkiem PE i PP) 
 

DANE PRODUKTU: 
  
Modyfikowana styrenem żywica epoksydowa- 
przezroczysta ciecz o słomkowym kolorze 
Opakowanie : 0,5kg, 1 kg, 5 kg, i wg. indywidualnych 
uzgodnień 
Liczba epoksydowa– min. 0,410 mol/100g 
Gęstość w temp. 20 oC -1,11-1,15, g/cm3 

Lepkość w temp. 20 oC- 900-1500 mPas 
Rozpuszczalność: ketony, estry, alkohole, węglowodory 
aromatyczne. 
 
 

SPOSÓB UŻYCIA: 
 Przygotowanie podłoża: 
Podłoże do zalewań, lakierowania lub klejenia powinno 
być suche,czyste i o otwartych porach (jeżeli takie 
występują). Wszystkie zanieczyszczenia np. olejem, 
farbą itp. należy usunąć  mechanicznie. Usunąć pył i 
kurz. 
 

EPIDIAN 53 w postaci nieutwardzonej jest lepką 
cieczą. Utwardzenie żywicy epoksydowej EPIDIAN 53 
następuje w wyniku reakcji chemicznej z odpowiednio 
dobranym utwardzaczem. Wybierając typ utwardzacza 
można zmieniać własności utwardzonego tworzywa!     

• EPIDIAN 53 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   EPIDIAN 53 

10 części wagowych 100 części wagowych 

 
Czas otwarty – żelowania: 
  
Temperatura  Czas  
+20 oC ~ 60 min 
Wyniki dla próbki 10Gepidianu 53+1,05 g Utwardzacza Z-1, 20oC. Dane zawarte w niniejszej 
informacji zostały uzyskane w warunkach modelowych. Podczas pracy w innych warunkach możliwe 
jest uzyskanie  wyników nieco odbiegających od podanych. 

 
Warunki aplikacji: 
 
Temperatura podłoża min. 10 oC - max.30 oC   

 
Temperatura otoczenia min. 5 oC – max 30 oC   
Temperatura kompozycji min. 10 oC – max 30 oC   
Temperatura podłoża i 
nieutwardzonej kompozycji 
(mieszaniny żywicy 
EPIDIAN 53 i utwardzacza) 

Musi być zawsze wyższa o 
4  oC od temperatury 
punktu rosy 

Wilgotność względna 
powietrza 

max. 70 % 

 
Mycie narzędzi: narzędzia i pojemniki należy myć 
bezzwłocznie następującymi rozpuszczalnikami: aceton, 
metyloetyloketon (MEK), ksylen. Nie dopuścić do 
utwardzenia kompozycji na elementach narzędzi, 
ponieważ usunięcie kompozycji po utwardzeniu jest 
możliwa jedynie mechanicznie. 
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ZASADY BEZPIECZE ŃSTWA: 
 
Przy pracy należy przestrzegać zaleceń zawartych w 
Karcie Charakterystyki P oraz zagadnień BHP i Ppoż.  
 
MAGAZYNOWANIE: 
 
Przechowywać w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach, w przewiewnych pomieszczeniach i w 
temperaturze 5- 25°C. Chronić przed wilgocią. 
 
 
 
 
  


