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EPOKORR
Grund epoxi-poliamidic bicomponent

DATE TEHNICE :
Structura: Material de acoperire anticoroziva, bicomponent, cu continut de rasina epoxi-poliamidica,
pigmentat cu doua feluri de pigment anticorosiv, fosfat de zinc si un preparat special cu Ca2+ cu efect
sinergetic si mica de fier.

Sortiment:
EPOKORR A alb 100
EPOKORR A gri 200
EPORORR A negru 300
EPOKORR B 001
Domeniu de utilizare: Produsul se foloseste pentru acoperirea anticoroziva a pieselor din otel
laminat la cald si la rece, piese turnate de otel, suprafete de metale usoare si neferoase, elemente
de zinc si zincate. Pelicula este in mare masura elastica, cu duritate corespunzatoare, rezistenta la
caldura si la uzura, la solicitatri intense mecanice si chimice.
Stratul de EPOKORR este rezistent la apa, benzina, alte derivate petroliere, saruri, solutii saline, baze
mai concentrate si acid sulfuric si rezista in mod durabil la actiunea ingrasamintelor chimice si a
produselor fitofarmaceutice.
Se poate recomanda utilizarea lui pentru protectia anticoroziva a sasielor si cadrelor autoturismelor
si autobuzelor, vehiculelor feroviare, masinilor agricole, silozurilor, garajelor, rezervoarelor de
pacura, buncarelor de carbune, precum si a instalatiilor din industria chimica, diferitelor structuri de
acoperis interioare si exterioare, gardurilor, stalpilor, statiile de transformatoare, conductelor etc.

Caracteristici calitative:
EPOKORR A colorat
Aspect exterior…………………………………………………suspensie omogena de diferite culori
Materiale nevolatile 105˚C,2 ore,%, cel putin………………........................…………..……..60
EPOKORR B 001
Aspect exterior ………………………………………….....................................……….lichid galben
Materiale nevolatile 105˚C,2 ore,%,cel putin…………………….........................…………….36
AMESTECUL CELOR DOI COMPONENTI
Raportul de amestecare…………………………………….........................................……… (1:1 )

Timp de gelifiere 20˚C ……….amestecul nu poate sa se gelifieze decat dupa 4 ore
Timp de uscare la 20˚C ,cel mult
grad 1, ore…………………………………………………….1
grad 4, ore…………………………………………………….24
grad 5, (duritate complete) zile…...……………………..……12
Timp de uscare la 70˚C
grad 6, (duritate complete) ore………………………..…… 50
Aderenta,grad………………………….............………………………………….0
Elasticitate la indoire,mm., cel mult…………………………............….3
Rezistenta la lovire,cm.,(1000g),cel putin……………………….……...6
Stabilitate termica(verificata pe placa de otel,….
La o grosime de cca 50 μm al stratului)……………..…poate fi expusa durabil la
caldura intr-un mediu umed de 50˚C.
Rezistenta la apa……………………………………………….....rezistenta durabila
Rezistenta la aspersie de saruri
la grosime de strat de 2*50μm,ore,cel puti……………..96
Rezistenta la actiunea concomitenta a vaporilor
de apa si a gazului de ammoniac de 4%,
in ore,cel putin……………………………………………..48
Rezistenta la benzina,motorina,ulei de masini,petrol,etc……...rezistent in mod
durabil la uleiuri minerale
Putere de acoperire superficial ……………………5 - 8m²/kg (in functie de modul de aplicare)

Pastreaza calitatea: 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor standardului
MSZ 13910:1973.

Ambalaj: In cutii de tabla din otel cositorit cu o masa neta de 22 kg ( ambii componententi ).
Utilizare: Inainte de a aplica materialul de acoperire, suprafata trebuie sa fie degresata conform unui
grad de puritateTO. Pe suprafete de zinc si metalizate cu zinc oricare operatie de preparare sau de
tratare premergatoare este inutila, in afara de degresare. Pe suprafete de metale usoare sau
neferoase, dupa un tratament superficial cu grundul reactiv PRIMER se aplica EPOKORR.
Inainte de utilizare, cei doi componenti trebuie sa fie amestecati in raport de 1:1, intr-o cantitate
care poate fi prelucrata in timp de 4 ore. Pentru reglarea consistentei de aplicare se va utiliza
diluantul EPAMIN 214. Cantitatea diluantului va fi determinata in functie de modul de aplicare, care
poate fi prin pensulare, aplicare cu rola sau prin pulverizare.
Intre straturile de EPOKORR se asigura un timp de uscare de 24 de ore la 20˚C, sau 30 min la 70˚C.
Utilizarea produsului EPOKORR sub +10˚C nu este recomandabila din cauza incetinirii reactiei de
polimerizare.

Diluare: Se executa cu diluantul tip EPAMIN 214.
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
Componentele A si B apartin gradului II. de inflamabilitate.

Continutul de materiale daunatoare sanatatii: Componentul A cca 30%, cel B001 cca 20% de
hidrocarbura aromatic.
Componentul A
Fraze de pericol :

H226 – Lichid şi vapori inflamabili.
H315 – Provoacă iritarea pielii.

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H332 – Nociv în caz de inhalare.
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precautie :

Componentul B
Fraze de pericol :

Fraze de precautie :

P102 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână
recipientul sau eticheta produsului.
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări
deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis.
P261 – Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament
de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.

H226 – Lichid şi vapori inflamabili.
H315 – Provoacă iritarea pielii.
H318 – Provoacă leziuni oculare grave.
H332 – Nociv în caz de inhalare.
H312 – Nociv în contact cu pielea.
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
P102 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână
recipientul sau eticheta produsului.
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări
deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis.
P261 – Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament
de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă
timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi
dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

