Technisch blad:
Mr.Boat giethars

Mr.Boat epoxy giethars
Mr.Boat epoxy giethars (component A) is een bisfenol-A-type epoxyhars
gemodificeerd door bisfenol-F-type epoxyhars en vervolgens verdund met
reactief verdunningsmiddel C12
C14 alifatische glycidylester
met lage viscositeit voor eenvoudigere verwerking.

〜

Chemische samenstelling:
Diglycidylether van Bisphenol-A

Staat
Soortelijk gewicht (gr/L)
Viscositeit (cps/25℃)
Kleur (Gardner)

＋ Bisphenol-F type epoxyhars ＋ C12 〜 C14 Alifatische glycidylester.
- Vloeistof
- 1120
- 700 1100
- <2

〜

Opslag:
Minstens 24 maanden houdbaar mits koel en donker bewaard.
Voorzorgsmaatregelen:
Voor informatie en advies met betrekking tot transport, hantering, opslag en verwijdering van
chemische producten, verwijzen we naar de actuele veiligheidsinformatiebladen die fysische,
ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens bevatten.

Mr.Boat B.V. - Kikkertweg 15 - 1521 RE - Wormerveer - 075-6289809 - info@mrboat.nl - KvK: 78462746
De informatie en aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Mr.Boat-producten worden gegeven op basis van Mr.Boat's huidige kennis en ervaring van de producten wanneer
ze op de juiste manier worden opgeslagen, gehanteerd en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Mr.Boat. In de praktijk zijn de verschillen in gebruik
van materialen en omstandigheden zodanig dat er geen garantie is met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid die ontstaat uit welke
rechtsbetrekking dan ook, kan worden afgeleid uit deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbeveling, of van enig ander advies dat wordt aangeboden. De gebruiker van het product moet de
geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing testen voor gebruik. Mr.Boat behoudt zich het recht om de eigenschappen van zijn producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden
dienen in acht te worden genomen. Alle bestellingen worden geaccepteerd onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten altijd gebruik maken van de
meest recente uitgave van het productinformatieblad voor het betreffende product, waarvan exemplaren op verzoek worden verstrekt.

Technisch blad:
Mr.Boat giethars

Mr.Boat epoxy gietharder
Mr.Boat epoxy gietharder (Component B) is een verharder voor epoxyharsen
op basis van gemodificeerde cycloalifatische aminen, vrij van
Nonylfenol en bisfenol A.

Staat
Soortelijk gewicht (gr/L)
Viscositeit (cps/25℃)
Kleur (Gardner)

- Vloeistof
- 1020
- 150
250
- <1

〜

Systeemkenmerken:

De harder (Mr.Boat epoxy gietharder) wordt gebruikt in combinatie epoxyhars (Mr.Boat epoxy giethars).
Het systeem heeft een gemiddelde viscositeit, uitstekende chemische bestendigheid, is gemakkelijk aan
te brengen en heeft een voldoende lange potlife. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn gieten en
coatings.
- Geltijd bij 20 graden is circa 60-120 minuten, afhankelijk van de laagdikte.

Applicaties:

- Gieten (0,5 tot 3cm dik)
Opslag:
Minstens 24 maanden houdbaar mits koel en donker bewaard.
Voorzorgsmaatregelen:
Voor informatie en advies met betrekking tot transport, hantering, opslag en verwijdering van
chemische producten, verwijzen we naar de actuele veiligheidsinformatiebladen die fysische,
ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens bevatten.

Mr.Boat B.V. - Kikkertweg 15 - 1521 RE - Wormerveer - 075-6289809 - info@mrboat.nl - KvK: 78462746
De informatie en aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Mr.Boat-producten worden gegeven op basis van Mr.Boat's huidige kennis en ervaring van de producten wanneer
ze op de juiste manier worden opgeslagen, gehanteerd en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Mr.Boat. In de praktijk zijn de verschillen in gebruik
van materialen en omstandigheden zodanig dat er geen garantie is met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid die ontstaat uit welke
rechtsbetrekking dan ook, kan worden afgeleid uit deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbeveling, of van enig ander advies dat wordt aangeboden. De gebruiker van het product moet de
geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing testen voor gebruik. Mr.Boat behoudt zich het recht om de eigenschappen van zijn producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden
dienen in acht te worden genomen. Alle bestellingen worden geaccepteerd onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten altijd gebruik maken van de
meest recente uitgave van het productinformatieblad voor het betreffende product, waarvan exemplaren op verzoek worden verstrekt.

