
Descriere 
 
Rasina epoxidica pentru doming este o un produs bicomponent folosit  pentru emailarea la rece a obiectelor 
promotionale (ecusoane, etichete 3D, brelocuri, butoni, insigne, stikere, placi din lemn, metal etc.).  
Pregatirea 
 
Folositi un recipient uscat, curat in care cantariti 2 parti din component A si o parte din component B. Amestecati cu o 
bagheta pana cand cele 2 componente se omogenizeaza formand un amestec limpede – aproximativ 3 minute. 
Amestecarea se va face usor pentru a nu incorpora  bule de aer in exces in amestec. 
Atentie : Razuiti marginile si fundul recipientului pentru a evita aparitia petelor lipicioase datorate rasinii neamestecate 
cu intaritorul. 
 
Aplicarea 
 

1.  Odata ce s-a obtinut amestecul omogen se poate turna uniform peste suprafata dorita.  
Se poate folosi un betisor pentru a ajuta lichidul sa ajunga la marginile obiectului. 
 
Atentie: Se va amesteca doar cantitatea care se va folosi in decurs de 20 -30 minute.  
Cantitatile mai mari de amestec lasate in recipient se vor incalzi si se vor intari rapid. 

2. In timp ce rasina a fost aplicata pe toate articolele dorite, bulele de aer incorporate in 
momentul amestecarii au inceput sa se ridice la suprafata. Acestea pot fi sparte cu ajutorul arzatorului cu gaz trecut 
usor peste rasina la o distant de 15 -30 cm. Operatia poate fi repetata daca este cazul dar numai daca rasina este in 
stare lichida. Este indicat ca articolele sa fie asezate pe un support care sa permita ca eventualele scurgeri de pe 
margini sa cada fara sa dreneze rasina de pe articol.  
 
Intarirea  
Pastrati o temperature de 22 si 280C in timpul lucrului si dupa finalizare.  
Pentru rezultate optime se va evita umezeala si praful in spatial de lucru. 
Tmpul de intarire la atingere este in functie de temperatura si este cuprins intre 
12 - 16 ore – la  220C 
  6 - 8 ore – la 280C  
  2 – 4 ore – la 320C  
Obiectele pot fi manipulate dupa 24-36 ore. Intarirea definitiva este in aprximativ 7  zile.  
 
Recomandari privind manipularea si depozitarea 
Produsul se pastreaza in recipient originale inchise, la temperatura de » 200C. In aceste conditii de depozitare, Rasina 
epoxidica RD1900 nu prezinta nici o schimbare a calitatii chiar si dupa o depozitare prelungita, mai mare de 12 luni. 

 


