
 
 
Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, 
pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. 
To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob  zamenjavi materiala ali 
dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih 
navedb ali katerihkoli ustnih priporočil. 
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              EPOFORM-100 
 
Polimerna pasta za ojačitveni sloj oz. premaz za penaste materiale, n.pr. EPS, 
XPS, (Styropor®, Styrodur®), poliuretanske pene, lesa, tekstila, kovin, plastike 
(razen PE,PP in PTFE). 
Za izdelavo avtomobilskih, letalskih prototipov, plovil, muzejskih replik, 
kalupov, objektov za specialne efekte za oglaševanje, film, teater,… 
Uporablja se tudi kot lepilo za omenjene materiale. 
 
 
PREDNOSTI 
 
Dolg odprti čas  
Viskoka trdota in žilavost  
Možnost pigmentiranja s suhimi  
pigmenti VIVAT,EFEKT in SIRIUS 
Možnost kasnejše obdelave 
Nastavitve trdote in teže s polnili 
K-5, Mikrosil, SMUKEC, Težec 
 
LASTNOSTI 
 
Mešalno razmerje: 100:50 utežno 
Odprti čas (150 g, 20°C): 30-60 minut 
Strjevanje: 24 ur 
 
UPORABA 

 
Komponenti A in B zatehtamo v razmerju 100:50 (utežni deli). Temeljito ju 
premešamo. Po možnosti zmes pretresemo v drugo posodo in dodatno 
premešamo. Zmes nanesemo na površino pene, lesa ipd. in po potrebi 
zagladimo z lopatico ali čopičem.  
Če želimo gostoto materiala znižati oz. povečati volumen, lahko dodamo lahko 
polnilo MIKROSIL (običajno 1-10%);  
za povečanje trdote lahko dodamo POLNILO K-5 ali KVARČNO MOKO (20-80%).  
Za lažje brušenje dodamo SMUKEC (10-50%). 
Maso obarvamo s suhimi pigmenti VIVAT, EFEKT ali SIRIUS. 
Orodje očistimo s Čistilom za epoks, acetonom ali podobnimi topili. 
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