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Veilig gebruik van epoxy 
Bewaar epoxy veilig, buiten het bereik van kinderen 
om te voorkomen dat de hars in contact komt met 
de huid of kan worden ingeslikt. Werk je met epoxy, 
dan raden we aan gezichts- en huidbescherming te 
gebruiken. Gebruik tijdens het schuren van epoxy 
altijd deugdelijke adembescherming. 

Gebruik altijd handschoenen (bij voorkeur van nitril) 
en vermijd contact van nog niet uitgeharde epoxy 
met de huid. De hars en de harder hebben een lage 
brandbaarheid, maar let op: andere chemische 
middelen die worden gebruikt, zoals aceton, zijn 
zeer licht ontvlambaar. 

Neem bij eventuele gezondheidsklachten of een 
allergische reactie contact op met een arts en houd 
de verpakking bij de hand. 

Voorbereiden van de ondergrond 
Epoxy hecht slecht op een vuile of vette onder-
grond. Maak de ondergrond altijd eerst schoon 
en vetvrij met aceton of water en ammoniak. 
Gebruik hiervoor geen terpentine of wasbenzine. 
Schuur de ondergrond op met een grove korrel 
(80-120). Behandel ruw hout zo nodig voor met 
Fairpoxy Laminating Resin.

Hoe gebruik je Fairpoxy Deep Casting? 
Het Deep Casting System is geschikt voor gietingen 
tussen de 1-5 cm. Dikkere lagen dienen in delen 
gegoten te worden met tussentijdse uitharding. 
Volumes boven circa 5 kg zijn mogelijk maar dienen 
in aparte emmers gemengd te worden.

Hars en harder mengen 
Meng de epoxy in een verhouding van 2:1 - 2 delen 
hars, 1 deel harder op volume, of 100:45 op gewicht. 
Probeer de uithardingstijd niet te verkorten door 
meer harder toe te voegen. Dat werkt niet, integen-
deel: te veel harder zorgt ervoor dat de epoxy 
helemaal niet uithardt. 

Meng de hars en harder minimaal 2 tot 5 minuten 
goed door elkaar. Wij gebruiken hiervoor een roer-
houtje of een boor mixer (lage snelheid) bij grote 
volumes. Gebruik voor het mengen altijd een ronde 
beker of emmer. Zo voorkom je dat er ongemengde 
resten in hoeken achterblijven. Zorg ook dat de 
randen van de mengbeker geen losse hars of 
harder bevatten.

Let op: de hars (part A) kan stollen door tempera-
tuurschommelingen of door langdurige opslag. 
Zet de fl es of jerrycan in warm water tot deze 
weer vloeibaar en transparant is.

Verwerkingstijd en uitharding 
De verwerkingstijd wordt mede bepaald door de 
omgevingstemperatuur en de hoeveelheid epoxy. 
Een temperatuur van 20 C̊ is ideaal. Bij een lagere 
temperatuur kun je nog prima werken, maar duurt 
het langer voordat de epoxy is uitgehard. 
Advies: gebruik epoxy niet bij een temperatuur 
lager dan 15 C̊. 

Bij een temperatuur van 20 C̊ is de verwerkings-
tijd ca. 90 minuten. Daarna gaat de epoxy ‘gellen’: 
het wordt een kaasachtige substantie. Je kunt de 
epoxy in de mengbeker dan niet meer verwerken 
of overtollige hars verwijderen. Het zal echter nog 
enkele uren duren voordat de epoxy gaat uitharden. 
Stofdroog bij kamertemperatuur na 48-60 uur; 
de volledige doorharding duurt 5-7 dagen. 

Overig
Niet uitgeharde epoxy is goed te verwijderen met 
azijn. Fairpoxy is minimaal 2 jaar te gebruiken, als 
deze op een donkere en koele plaats wordt bewaard. 
Voer niet uitgeharde epoxyhars en -harder af als 
chemisch afval. 

Disclaimer  Al onze producten zijn voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing. Voor vragen over veilig gebruik zijn wij 
altijd bereikbaar. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van onze producten. Wij raden aan 
om altijd eerst een proefstuk te maken. Zo kun je beoordelen of het gewenste resultaat wordt behaald.
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Application

Deep casting
1-5 centimeter

20⁰C 5 - 7 days

Gel time
90 minutes at 20⁰C

max. 25⁰C

min. 15⁰C

4 Mixing

6 Curing time 7 Bio-approved 29%

3 Mixing ratio

5 Working temperature

2 Best used for

EPOXY 
DEEP CASTING

SYSTEM

USEFUL INFORMATION

> 2-5 minutes

By volume 2:1 By weight 100:45
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Kikkertweg 15
1521 RE Wormerveer
Nederland, +31(0)85-0074003

in
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Mixing examples

Total      A resin    B hardener

145 gr     100 gr      45 gr
290 gr   200 gr      90 gr
725 gr    500 gr     225 gr

Mixing examples

Total      A resin    B hardener

150 cc     100 cc      50 cc
300 cc   200 cc     100 cc
600 cc   400 cc     200 cc

Low  speed


