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- ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ –

EPOXAL 9009/C 
ЕПОКСИДНО-ФЕНОЛЕН,  ИЗПИЧАЩ СЕ ПРОЗРАЧЕН ЛАК

ОПИСАНИЕ

EPOXAL 9009/C е епоксидно-фенолен лак, подходящ за използване върху херметични 
статори. Това са някои от характеристиките на този продукт:

- Устойчивост на фреон;

- Много добра гъвкавост;

- Добра якост на свързване;
- Добра устойчивост на абразия;

- Много добра устойчивост на влага, химикали и фреон.

Благодарение на отличната си адхезия, химическа устойчивост и много добра здравина 
на свързване, Epoxal 9009/C осигурява максимална защита на:

статори ротори пластини въртящи се полета

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физични свойства
Външен вид в кутията (ALB. 16/9.92) прозрачен кехлибар
Вискозитет във Ford Cup n.4 при 25 °C (UNI 8356/6.82) 24-30’’

Относително тегло при 25 °C (UNI 8910/11.86) 960 ± 50 g/l 

Нарастване D.F.T. (ASTM D-115) 0,050 mm 

Съдържание на твърдо вещество 35% ± 2 

Корозивен ефект върху мед никакъв

Електрически свойства
Диелектрична якост > 3200 volts/mm 0,025

НАСОКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Лакът EPOXAL 9009/C се доставя с твърдо съдържание 35% ± 2. Преди импрегнирането 
той може да бъде допълнително разреден с 25-30% от Разредител 9009/С.
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Съотношението за разреждане може да се промени от 25-30 до 100%, според нуждите на 
клиента. Следващият цикъл се препоръчва като начална точка при обработката при 
атмосферно налягане на повечето детайли:

1. Предварително загряване на детайла до 110 °C;
2. Охлаждане до 40-50 °C;
3. Потапяне в лака за 5-10’;
4. Отцеждане за 15-30’;
5. Поставяне в пещ и изпичане за 4-5 ч. при 160 °C, или1 ½ - 2 ч. при 180 °C

(времето се отчита, след като детайлът достигне температурата на изпичане)

За специфичните условия, моля консултирайте се с нас.

СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ 

Съхранявайте на хладно сухо място (макс. 30 °C), далеч от пряка слънчева светлина. 
Защитете от влага и влажност. Срокът на годност е 12 месеца при съхранение в затворени 
оригинални опаковки при макс. 30°C. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА 

Използвайте само в добре вентилирани помещения, избягвайте контакт с кожата и очите и 
носете предпазно облекло. За повече подробности, вижте Листовете за Безопасност. 

Внимание: Всички инструкции, информация и приложения, свързани с този продукт се основават на технически спецификации, които смятаме 
за надеждни, и са осигурени като пример, според нашия опит в приложение. Те не се създават никаква гаранция, а само представляват 
отправна точка обект на промени, в зависимост от приложението и вида на материала, който ще бъде третиран. Преди употребата на продукта 
потребителят, трябва да определи пригодността за използването по предназначение, поемайки всички рискове и отговорност за каквото и да се 
случи във връзка с прилагането. Производителят и/или продавачът няма да се счита за отговорен за каквато и да е злополука, загуба или 
повреда (незабавна или последваща), произхождащи от използването и/или невъзможността за използване на съответния продукт. Albesiano 
Sisa Vernici srl си запазва правото да променя или изменя по всяко време и без предупреждение техническите спецификации на продукта, 
описани в този информационен лист. 
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Този документ отменя и заменя всички предишни такива. 
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