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EPOSTAR E 342 

Informacje ogólne:
Produkt  EPOSTAR  E  342 jest  dwuskładnikową,  bezrozpuszczalnikową  gruntoemalią  epoksydową
stosowaną jako powłoka zewnętrzna stalowych zbiorników doziemnych oraz rurociągów w środowisku o
średnim  stopniu  agresywności  chemicznej.  Może  być  stosowana  również  w  budownictwie
hydrotechnicznym do pracy w stałym zanurzeniu w wodzie  słodkiej  lub słonej.  Wykazuje  właściwości
trudnościeralne.  W zależności od typu utwardzacza nadaje się do aplikacji w systemie 1K lub 2K. 
EPOSTAR E 342 jest  produktem  ekologicznym i łatwym w aplikacji.

Informacje techniczne:
1. Spoiwo: │ żywica epoksydowa
2. Gęstość właściwa (20 oC): │ ok. 1,45 kg/l (mieszanina)
3. Lepkość handlowa (20 oC): │ ok. 4500 mPas (mieszanina)
4. Zawartość części stałych: │ 100%
5. Kolor: │ szary 
6. Proporcje mieszania: │ 4 : 1 wagowo z utwardzaczem  E526

│ 2,69 : 1 obj.  z utwardzaczem  E526 lub E566
7. Żywotność mieszaniny (20 oC): │ ok.  20 min. z E526 lub 10 min. z E566
8. Wydajność teoretyczna : │ ok. 1,45 kg/m2 dla warstwy 1 mm
9. Utwardzanie (temp. podłoża  20 oC): │ - pyłosuchość: ok. 3 h (z E526) ok. 1 h (z E566)

│ - do transportu wewnętrznego: ok. 6-12 h 
│ - pełna wytrzymałość: 7 dni

 

Opakowania i składowanie:
Opakowania:
Składnik A (baza): 200 kg lub 12 kg
Składnik B (utwardzacz): 200kg lub 3 kg 
Okres i warunki składowania : 24 miesiące (skł. A) lub 12 miesięcy (skł. B) w oryginalnie zamkniętych 
pojemnikach w temp. +5 do +35oC.
Chronić przed  mrozem i wilgocią!
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Informacje o aplikacji:
Mieszanie:
Wersja  1K: Przed  przystąpieniem  do  mieszania  należy  sprawdzić  zgodność  składników  z  etykietą.  Przed
użyciem materiały najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, co ułatwi mieszanie.
Składniki  odmierzyć  w stosunku wagowym 4:1 a  następnie dokładnie wymieszać  stosując wolnoobrotowe
mieszadło  mechaniczne  i  odpowiednią  końcówkę  zapobiegającą  napowietrzaniu.  Unikać  nadmiernego
napowietrzenia. Po wymieszaniu materiał przełożyć do innego pojemnika i ponownie przemieszać – procedura
ta uniemożliwia użycie materiału niedostatecznie wymieszanego, który osadza się na ściankach pojemnika. 
Nie rozcieńczać materiału rozpuszczalnikami! 
Wersja 2K:  Przed podpięciem materiałów do pompy 2K sprawdzić zgodność składników z etykietą. Pompy
dobrać wg stosunku objętościowego 2,69 : 1. Składnik A podgrzać do ok. 35 °C, składnik B  do ok. 25 °C.
Optymalne  mieszanie  zapewnia  użycie  dwóch  mikserów  statycznych.  Długość  węża  między  mikserem  a
pistoletem powinna wynosić max. do 1,5 m.  W warunkach niskich temperatur na hali stosować podgrzewane
węże. 

Utwardzacze: 

E 526 – utwardzacz standardowy do systemów 1K lub 2K (czas wiązania ok. 20 min. w temp. 20OC, )
E 566 – utwardzacz szybkowiążący do systemów 2K (czas wiązania ok. 10 min. w temp. 20OC, )

Przygotowanie podłoża :

Stal:
Powierzchnię przygotować  metodą strumieniowo-ścierną do klasy czystości Sa 2,5. Zapewnić chropowatość
powierzchni min. 50 μm. 
Temperatura podłoża podczas aplikacji musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Nanoszenie :
Produkt  EPOSTAR E 342  nanosić natryskiem hydrodynamicznym w systemie 1K lub 2K. Stosować  pompy o
przełożeniu min. 65:1 i ciśnieniu na dyszy ok. 300 bar. Bardzo istotne jest zapewnienie dużej ilości powietrza o
ciśnieniu 6-8 bar. Unikać stosowania długich węży (powyżej 20m). W zależności od temperatury materiału i
ciśnienia na pistolecie stosować dysze o średnicy 0,019’’ - 0,021’’ i kącie 50-60°.  
Nie nakładać materiału 1K, którego temperatura jest  niższa od ok. 17°C.  Dotyczy to również temperatury
podłoża, na którą ma być nakładany  EPOSTAR E 342. Punkt rosy musi wynosić minimum 3°C, a wilgotność
względna nie przekraczać 80%. Najlepsze efektu w wersji 1K uzyskuje się, gdy temperatura materiału zawiera
się w przedziale 20-23 °C. 
Po utwardzeniu powłoka nie może mieć porów lub innych ubytków. W zależności  od specyfkacji  obiektu
grubość powłoki powinna wynosić  między 500 μm – 1200 μm. Unikać przegrubień powyżej 1,5 mm.
Szczelność powłoki sprawdzać poroskopem  dzień po aplikacji. 

Czyszczenie narzędzi :
Narzędzia metalowe czyścić rozpuszczalnikiem do wyrobów epoksydowych EPOSTAR E 443.
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