
ЕПОКСИДНА ПРОЗРАЧНА СМОЛА ЗА ЛЕЕНЕ 

TRANSLUX D 150 

Кристална прозрачна смола 

Лесно ръчно леене 

Добра стабилност на УВ лъчи 

Лесна пигментация 

   Перфектно съвпадение с други оцветени течности като вино,кафе ... 



ЕПОКСИДНА ПРОЗРАЧНА СМОЛА ЗА ЛЕЕНЕ 

TRANSLUX D 150 

Прозрачна смола 

Кристално ясна смола,идеална за симулиране на водата 

Продукт разработен за производството на прозрачни декоративни елементи в прозрачни контейнери. 

Обработката на смолата не изисква специфично оборудване. 

СВОЙСТВА 

Добра стабилност на УВ лъчи 

Стабилни оптични свойства след втвърдяване 

Без да прилага стрес към стъклените контейнери  
при промяна на температурата. 

Възможност за приобщаване на всички видове  
материали 

Самостоятелно дегазиране 

Възможно да се отливат до 2 литра в една операция 

Окончателна твърдост : 80 A SHORE 

Съотношение на смесване : 100/100 по обем 

Нисък визкозитет : 250 mPa.s 

Без пожълтяване в етапа на втвърдяването заради  
много ниска екзотермичност 

Стабилна при съхранение,без кристализация. 

Стабилна след пълно втвърдяване. 

Продукта се залепва върху стените на контейнера. 

За повече информация и технически данни : www.axson-bg.com   www.axson.com 
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TRANSLUX D 150 

Прозрачна смола 

Общи забележки преди леене : 

Смолата е съвместима със 
почти всички материали, с 
контейнери, като : стандартно стъкло, 
кристал,огнеупорно стъкло(pyrex), 
прозрачен PVC / 
поликарбонат, PMMA, както и 
съдържания (обекти ще бъдат включени) 
растителни продукти,минерали, 
керамика,метали. 

Удобна за ръчно смесване и леене 

Много дълга трайност след смесване на компонентите от 6 часа за 10 кг смес, позволява на  
потребителите да подготвят предварително голем обем от смола, особено за последователни отливки 
от малки части. 
 

За да можете да правите промени по време на процеса. 

За да бъдете сигурни в самостоятелното дегазиране на смолата. 

Забележки при леене : 

Ниския визкозитет доведе до резултат перфектно импрегниране,запълване на всички празноти 
по време на отливане.Пълно и хомогенно попълване без порьозност. 

Нисък и прогресивен процес за втвърдяване за намаляване на стреса. 

Позволява на предмета да бъде поставен в средата на смолата без контакт със стените,  
с последователно отливане за капсулиране изцяло. 

Високото качество на прозрачността на TRANSLUX D150 позволява отливане в няколко слоя, 
почти невъзможно е да се видят различните слоеве след втвърдяване. 
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TRANSLUX D 150 

Забележки след втвърдяване : 

След втвърдяване смолата се залепва напълно към стените на контейнерите и насърчава хомогенен  
аспект като течност. 

Всички възможни межурчета,създадени от контакт с някои материали подчертават илузия от  
свежи цветя потопени във вода. 

Специални ефекти : 

За постигане на други течни аспекти,като напитки(вино,чай,кафе),възможно е боядисането на  
D150 с течни минерални оцветители. 

Процес : (част 1) 

Определете точният обем на контейнера в който ще се излива смолата. 

Измерете обема на смолата и втвърдитела (1/2 от общия обем за всеки компонент). 

Използвайте предпочитано ясни полиетиленови контейнери с скала в cм3. 

Разбърквайте внимателно с голяма пластмасова шпатула.Избягвайте използването на електрически 
миксер който създава твърде много межурчета. 

 

Оставете сместа да престои докато межурчетата изчезнат. 

За повече информация и технически данни : www.axson-bg.com   www.axson.com 



ЕПОКСИДНА ПРОЗРАЧНА СМОЛА ЗА ЛЕЕНЕ 

TRANSLUX D 150 
Процес : (част 2) 

Или изливайте смолата директно в контейнера и след това 
поставете декоративните елементи. 

 

Или ще поставете на първо една част от декоративните елементи 
на дъното на контейнера : 

 (чакъли,оцветени гранули,декоративни камъни,и т.н.) 

 

Излейте смолата бавно,за да се осигури добро попълване, 
след това организирайте останалата част от украсата 
(изкуствени цветя,растения, и т.н.). 

Не хващайте по време на втвърдяване (изчакайте 48 часа),защото поемате риска за създаване  
на вълни върху повърхността на смолата. 

 

    След 72 часа,напълнения контейнер е готов за опакование или да бъде поставен  
   в дадената ситуация. 

Прекалено голямо ниво на влага може да наруши втвърдяването,преди отливане, 
закрийте пресните растения с лак. 

Съвет :  

По отношение на някои природни материали,всеки от тях с тънък прах на повърхността може да генерира 
един полупрозрачен аспект. 

 

В случай на съмнение винаги тестирайте. 

Ефектите на замърсяването идват в края на обработката,така че е необходимо да се изчака най-малко 48 
часа преди анализ за съвместимост. 

 

Никога не излагайте директно на светлина с голяма мощност или в близост до печка. 

Се очаква много ниско пожълтяване по време на стареенето и отговаря на нормалните 
характеристики на този вид смоли. 
 

За повече информация и технически данни : www.axson-bg.com   www.axson.com 



ПРОЗРАЧНА ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА ЛЕЕНЕ 

TRANSLUX D 150 
Съвети : 

Плътността на смолата е малко по-висока от  
плътността на водата,поради това свойство  

обектите със ниска плътност могат да плуват  
на повърхността. 

Възможно е да се използват лепила  
или одстраняем спрей-лепило за блокиране на всички 
елементи заедно в контейнера преди отливане  
на TRANSLUX D150, 

В случай на отливане до нивото на ръба  
на контейнера,по-добре е да се добави вторичен слой 

след като основното отливане се е втвърдило. 

По този начин можете да получите равна повърхност  
подобна на течна повърхност.Това повърхностно  
отливане трябва да се направи с различно съотношение  
на смесване (100/75) за да се гарантира по-трудна  
повърхност нечувствителна към прах и  
замърсяване от околната среда. 

Как да се почисти повърхноста на смолата за премахване на прах и отпечатъци от пръсти : 

Използвайте само вода и сапун,да се почиства с гъба,изплакнете и подсушете с мек парцал. 

Никога не използвайте алкохол,течен чистител за стъкло или разтворители(ацетон)за да се избегне  
рискът от загуба на оптично качество на повърхността. 

За повече информация и технически данни : www.axson-bg.com   www.axson.com 
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TRANSLUX D 150 

Позволете на въображението ви да работи 
свободно TRANSLUX D150... 

За повече информация и технически данни : www.axson-bg.com   www.axson.com 
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