
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамата WWA 
Прозрачна епоксидна система за отливане 

 
 
 
 
 
 

 

 
- Напълно прозрачна и безцветна 

 

- Голям избор на реактивност & температурна устойчивост 
 

- Отлични обезгазяващи свойства 
 

- Изключителна UV устойчивост (нови формули 2017) 
 

- Много нисък вискозитет 
 

- Отливане в слой до 16 см на един път 
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G 

Преглед на системите WWA 
 

Смола WWAS WWA HT WWA WWI A WWA DELUXE 

Втвърдител WWB HT WWB4 WWB HT WWB4 WWB HT WWB4 WWI B WWB HT WWB4 

Макс. 

Дебелина 

при 23°C * 

 
0.5cм 

 
0.5cм 

 
2cм 

 
4cм 

 
4cм 

 
9cм 

 
2cм 

 
12cм 

 
16cм 

UV устойчивост Добра Добра Добра Добра Добра Добра Отлична Отлична Отлична 

Под 

вакуум ** 
не не да да не не не не не 

Последваща 

полимеризация 
*** 

не не не не не не да не не 

TG максимална 62.1°C 50.2°C 77.2°C 58.3°C 58.4°C 46.1°C 97.0°C 39.1°C 32.1°C 

   
Детайли, които имат 

високи механични 

качества или се нуж- 

даят от по-добри 

термични свойства 

напр. мивки 

 
За големи отливки 

ниската реактивност е 
ключова: речни маси, 
композиции със сухи 
цветя (имитация на 

вода), малки скулптури 
като моделите на коли 

от стр.1 

Качествени Когато има нужда от 
 Отливки в тънък слой, детайли с висока прозрачност и 
 напр. плотове на маси или висока допълнителна UV 

Честа употреба 
малки детайли с няколко 

мм дебелина, висока 
устойчивост 
на драско- 

устойчивост за детайли с 
голяма дебелина. 

 реактивност, бързо тини и UV Обикновено се използва 
 втвърдяване устойчивост за детайли с дебелина 
  (бижута, над 4см. Високо 
  часовници) качествени художест- 
   вени произведения 

T тествана на Kinetech® , цикъл за полимеризация: 3ч при 50°C, след това 3ч при 100°C и 3ч при 150°C.  
* Тествана в PP кофа, цилиндрична форма и ширина над или равна на дебелината.  

** Задължително под вакуум, за да се премахнат въздушните мехурчета от сместа.  

*** Необходимост от последваща полимеризация, за да се избегне чупливост.  
 

 ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА  
 

Смола WWAS WWA HT WWA WWI A WWA DELUXE 

Втвърдител WWB HT WWB4 WWB HT WWB4 WWB HT WWB4 WWI B WWB HT WWB4 

Съотношение на 

смесване по тегло 
(смола/втвърдител) 

100/30 100/40 100/35 100/45 100/30 100/40 100/20 100/25 100/35 

Вискозитет на 

сместа (mPa.s) 
326 324 380 430 280 292 1100 272 315 

Твърдост Shore D 
86 84 89 86 86 85 88 80 79 

Плътност на сместа 1.06 1.05 1.05 1.04 1.05 1.06 1.01 1.11 1.10 

Време за желиране 
на 4 см при 23°C 

15 мин 58 мин 7ч 16 мин 18 ч 52 
мин 

14 ч 14 
мин 

24 ч 4 ч 46 
мин 

> 16 ч 33 ч 

Вискозитет : ISO 12058.2 ± 15% толеранс 

Измерванията на реактивността измерени на Trombotech® върху 70мл смес на въздух 

Твърдост: ISO 868 

 

Гъвкава версия на WWA/WWB4 (например за употреба при отливане в стъклени контейнери) 

 

Съотношение на смесване (тегло) 
WWA/WWB4 

100/40 100/50 100/60 100/70 100/80 100/90 

Твърдост Shore D след 14 дни при 23°C 85 82 78 67 43 21 

Твърдост Shore D след 8 ч при 40°C 86 84 83 75 55 35 

Удължение при скъсване 

(теглителна сила) след 14 дни при 23°C 
2.8% - - - - 74% 

Удължение при скъсване 
(теглителна сила) след 16 ч при 40°C 

2.3% - - - - 85% 

Твърдост: ISO 868 

Теглителна сила: ISO 527-2 
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 РАЗФАСОВКИ   ЗДРАВЕ & БЕЗОПАСНОСТ  
 

Всички WWA смоли се предлагат в разфасовки от: 

- 1  кг  (пластмасова кутия) + втвърдител 

- 5 кг (пластмасова кутия) + втвърдител 

- 10 кг (пластмасова кутия) + втвърдител 

- 25 кг (пластмасова бака) + втвърдител 

- 225 кг (метална бака) + втвърдител 

- 1000 кг (IBC контейнери) + втвърдител 

 

 ТРАНСПОРТИРАНЕ  
& СЪХРАНЕНИЕ  

 
  

 
Съхранявайте контейнерите плътно затворени и 

запечатани, защитени от много горещо  или  

студено, за предпочитане между 10°C и 30°C, в 

добре вентилирано помещение. Нашите  продукти 

са гарантирани в оригиналната им опаковка 

(проверете срока на годност на етикета). 

Трябва да се избягва контакт с кожата, затова e 

необходимо да се носят защитни ръкавици и гаще-

ризон или  друго  защитно  облекло.  Също така 

трябва да се използват и  защитни  очила,  за да се 

избегне риска от замърсяване на очите със смола, 

втвърдител,  разтворител  или  прах.  Ако това се 

случи, промийте очите  с  вода  за  15 минути, като  

държите  клепача  отворен  и потърсете медицинска 

помощ.  Осигурете подходяща вентилация в 

работните зони. За дихателна защита трябва да се 

използват  специални ABEKP филтри. 

Resoltech предоставя Информационни листи за 

безопасност (MSDS) за всички опасни продукти. 

Моля, уверете се, че имате правилните 

Информационни листи за безопасност за 

материалите, които използвате,  преди  да започнете 

работа. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Повече информация на разположение на: 

Нежна-Банат ЕООД 

Дълга лъка 2 

5000 Велико Търново 

+359 894 961963 

info@smoli-bg.com 

www.smoli-bg.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

resolving your enginering challenges 

resoltech.com 
 
 

249, Avenue Gaston Imbert 13790 

ROUSSET 

FRANCE 

Tel. : +33 (0)4 42 95 01 95 

Fax : +33 (0)4 42 95 01 98 

export@resoltech.com 

! 
Данните, предоставени в този документ, са резултат от тестове и се смята, че са точни. Ние не поемаме 

никаква отговорност за неправилното използване на тези продукти, а нашата отговорност е ограничена 

строго до стойността на продуктите, които произвеждаме и доставяме. 

mailto:info@smoli-bg.com
http://www.smoli-bg.com/
mailto:export@resoltech.com

