
 

AMPOX EP-3D 

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ 

Dwuskładnikowa, kompozycja epoksydowa do wykonywania                                                                  

odlewów i transparentnych warstw o wysokich odpornościach  

Firma PPHU AMPUR Piotr Mundzia - gwarantuje wysoka jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak istniejące w czasie aplikacji warunki klimatyczno-robocze oraz 

sposób ich przygotowania i aplikacji są poza naszą kontrola i w związku z powyższym firma AMPUR nie bierze bezpośredniej odpowiedzialności za efekt uzyskany przez Aplikatura na Placu Budowy. Wszystkie materiały  mogą być stosowane 

jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze. Wszystkie prezentowane informacje i zalecenia bazują na naszej najlepszej i bieżącej wiedzy oraz doświadczeniu. Bezpośrednio przed aplikacją Użytkownik jest zobowiązany do 

sprawdzenie stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nie typowych zastosowań - należy konsultować problem z naszymi przedstawicielami. Powyższy dokument traci ważność z chwilą 

ukazania się nowego wydania. Data wydania: 01.02.2020 r. 
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1. Właściwości produktu 

- dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, średniolepka kompozycja epoksydowa  

- długi czas przetwarzania/obróbki i możliwość stosowania w grubych warstwach 

- dobra zwilżalność i przyczepność do różnych podłoży 

- wysokie parametry wytrzymałościowe i odpornościowe 

- wysokie parametry odporności na promieniowanie UV 

 

2. Zastosowanie 

- do wykonywania odlewów i różnej grubości warstw o wysokich parametrach użytkowych,  

   w szczególności do wykonywania  grubowarstwowych posadzek typu 3D 

- wykonywanie materiałów i elementów epoksydowych formowanych/utwardzanych termicznie 

 

3. Aplikacja 

Przygotowanie podłoża i warunków klimatycznych 

Podłoże powinno spełniać standardowe wymagania dla tego rodzaju prac. 

Podłoża porowate powinny być wstępnie zaimpregnowane/zagruntowane w celu uniknięcia „gazowania” 

Materiały i podłoże powinny mieć pokojową temperaturę, tzn. ok. 23,5 ± 1,5 C. 

Wilgotność w powietrzu powinna być niższa od 65 %. 

Pomieszczenia w których odbywają się prace powinny być dobrze wentylowane ale w taki  sposób aby unikać przeciągów.  

Aby uniknąć związania kompozycji z niektórymi powierzchniami i elementami - należy stosować odpowiednie antyadhezory. 

W celu likwidacji ewentualnych pęcherzy można stosować opalarki lub komory próżniowe 

Dobór odpowiedniego typu utwardzacza 

Kompozycja Ampox EP-3D występuje w 3-ech odmianach różniących się reaktywnością utwardzacza (składnika B) oraz 

proporcją mieszania tego składnika z żywicą  (składnik A).                                                                                                                                             

W zależności od planowanej grubości wylewanej kompozycji - zaleca się dobór odpowiedniej kompozycji: 

 

Kompozycja Wagowo Gęstość Lepkość Grubość Wiązanie Twardość HDT* Odporn. UV 

  A / B [g/cm3] [mPas*s] [mm] [ h ] [Shore D] [° C]   

Ampox EP-3D/47 100 / 47 1,10 500 5 8 80 75 b. dobra 

Ampox EP-3D/30 100 / 30 1,00 200 100 24 85 85 b. dobra 

Ampox EP-3D/40 100 / 40 1,05 350 500 96 85 90 b. dobra 

         
Grubość - maksymalna grubość która nie spowoduje nadmiernego rozgrzania kompozycji w temp. 23,5 C. 
                 W niższych temperaturach masa ma mniejszą reaktywność i można stosować grubsze warstwy. 
HDT       - temperatura w której utwardzona kompozycja staje się półplastyczna  
                 i może ulec odkształceniu pod wpływem obciążenia mechanicznego.                                  
                Temperaturę oznaczano po wysezonowaniu kompozycji przez 14 dni w temp. 23,5 C oraz   
                wilgotności powietrza 65 %. 
Wiązanie - czas reakcji w temp. 23,5 C, po upływie którego kompozycja jest dostatecznie twardzona      
                 i może być poddana dalszej obróbce, np. mechanicznej. 
Odporność UV - brak widocznego zżółknięcia po 14 dniowej ekspozycji na światło słoneczne.   
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Mieszanie składników 

Prawidłowe odmierzenie i wymieszanie składników jest bardzo istotne dla jakości uzyskanej masy. 

Zaleca się stosowanie odpowiednich wag o dokładności odważania minimum 1 %. 

Zaleca się stosowanie wolnoobrotowych mieszadeł mechanicznych ( max. 300 obr./min.) a proces należy prowadzić w taki 

sposób aby całe mieszadło było zanurzone w cieczy dzięki czemu zminimalizuje się ryzyko tworzenie leja i zasysania 

powietrza do cieczy. Proces należy prowadzić przez minimum 3 minuty, następnie mieszaninę należy przelać do kolejnego 

pojemnika i ponownie mieszać przez minimum 1 minutę. Uzyskaną mieszaninę należy bezzwłocznie zużyć. 

Czas przetwarzania zależy od reaktywności kompozycji ( rodzaj utwardzacza i temperatura ) i orientacyjnie można przyjąć,    

że w temp. 23,5 C wynosi tyle co podany czas wiązania ale wyrażony w minutach.  

 

Utwardzanie kompozycji 

Utwardzanie kompozycji polega na reakcji grup epoksydowych (skł.A ) z reaktywnymi wodorami grup aminowych (skł. B). 

Proces jest egzotermiczny i powoduje rozgrzewanie masy zwiększając jego reaktywność. 

Temperatura materiału jest wyższa  od otoczenia, więc część energii jest oddawana co zmniejsza tempo wzrostu temperatury. 

Jest to zjawisko korzystne, dlatego przy dużych odlewach stosuje się chłodzone formy pozwalających na kontrolę temperatury 

reakcji masy. Zjawisko to zależy między innymi od powierzchni kontaktu masy reakcyjnej z otoczeniem ( podłożem ) oraz jego 

właściwościami ( przewodnictwo i pojemność cieplna ). 

Rozgrzewania masy pod wpływem reakcji chemicznej jest szkodliwe ponieważ powoduje wzrost temperatury sprzyjający 

różnym szkodliwym zjawiskom ubocznym, np.: żółknięcie, gazowanie podłoża, skurcze.  

Z drugiej strony, nieutwardzona, niskoreaktywna kompozycja jest narażona na niekorzystne oddziaływanie otoczenia, np.: 

kontakt z wilgocią i dwutlenkiem węgla oraz pylistymi zanieczyszczeniami. Może to powodować różne niekorzystne 

zaburzenia na powierzchni utwardzanej masy.  

Jednocześnie, ze względów wydajnościowo/technologicznych istnieje presja minimalizacji czasu utwardzania. 

Dlatego, w celu zoptymalizowania całego procesu - należy stosować odpowiednią kompozycję (rodzaj utwardzacza) oraz 

przeprowadzić odpowiednie próby i testy potwierdzające przydatność wybranej kompozycji do konkretnego celu. 

 

Opakowania 

Butelki plastikowe  0,25 kg, 0,50 kg, 1,00 kg   

Kanistry plastikowe 2,0 kg, 5,0 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg 

Beczki    60 kg, 100 kg, 200 kg 

Kontenery IBC  1000 kg 

 

Gwarancja 

Składniki przechowywane w oryginalnie zamkniętych pojemnikach oraz temperaturze: 5 - 25 C : 12 miesięcy 

 

Bezpieczeństwo / BHP 

Należy zapoznać się z odpowiednimi Kartami  Charakterystyki stosowanych składników. 

Dokumenty te są udostępniane na życzenie lub przy zakupie materiałów. 

 


