
CRYSTAL BOND 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Силна адхезия 
 Идеална защита 
 Висока механична и химична 
устойчивост   

"Течното  стъкло"  CRYSTAL  BOND  е  прозрачна 
двукомпонентна епоксидна смола без разтворители или 
вода.  Течното  стъкло  е  подходящо  за  създаване  на 
декоративни  повърхности  с  висока  естетика  върху 
хоризонтални  вътрешни  повърхности,  подове,  маси  и 
други. Не мирише при нанасяне и не се свива. Може да 
се  смесва  с  прахообразни  пигменти  като  железни 
оксиди и блестящи частици.

УПОТРЕБА                                     ОГРАНИЧЕНИЯ
Идеален за повърхности от:
 
•  Бетон 
•  Камък 
•  Дърво  
•  Стъкло 

  Да  не  се  нанася  при  температури  под  5oC 
или над 35oC. 

 Да не се нанася при влажност на въздуха над
 80%. 

  Влажните  повърхости  трябва  да  се  оставят 
да изсъхнат напълно преди нанасяне.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвят: Транспарентен 
Вискозитет (Α+Β): 1500 - 2000 mPas mPas при 23oC 
Плътност (Α+Β): 1.08  0,02 гр./см3  
Смесване (A:B): 6,30 кг A с 3,65 кг B  
Живот на сместа:  30-45 минути 

Съхнене (*): 3 дни
Пълно втвърдяване: 7 дни 
Разход: 2-4 м2/кг на слой 
Разреждане: Готов за употреба
(*) Точното време зависи от температурата и относителната влажност по време на нанасяне 
и съхнене. 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА                        НАНАСЯНЕ
 Нанася се върху сухи, чисти повърхности,

 без частици, пречещи на адхезията. 
 Добрият резултат зависи от подходящата 

подготовка на повърхността и правилното
нанасяне на материала.
 

  Разбъркайте  компонент  А  с  компонент  В  с 
бъркалка на ниска скорост за 2-3 минути. След
 това  оставете  сместа  за  30  секунди  и 
повторете разбъркването за още 1 минута.

  Внимание! Цялото количество от компоненти А и В 
трябва да се разбърква в пропорцията,  дадена във 
всеки  комплект.  Ако  е  необходимо  по-малко 
количество  краен  продукт,  тогава  се  изисква 
претегляне на съставките в същото съотношение.

  Също  така  трябва  да  се  внимава  работната 
смес (A + B) да не остава в кутията за повече 
от  45  минути,  без  да  се  работи,  тъй  като 
материалът ще започне да се втвърдява и след
 това ще бъде невъзможно да се работи. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАНАСЯНЕ                          ПОЧИСТВАНЕ
 Валяк 
 Четка 
 Airless  

Докато работите, дръжте инструментите в 
контейнера или в кутията за боя. Отцедете 
добре боята от инструментите в кутията и 
ги почистете с епоксиден разредител.

ОПАКОВКИ                                                          СЪХРАНЕНИЕ
Една година в неотваряни опаковки,при 
температури от 5 oC до 35 oC. 

 6,30+3,65 кг 
 2,15+1,25 кг 
 0,60+0,36 кг 
 0,30+0,186 кг 
 



 

КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА
Продукт от Категория A/к (на конвенционална основа) "Двукомпонентни продукти за покрития" 
на Европейска Директива 2004/42/EC. Лимитни ЛОС стойности: 500 гр./л. Максималното 
съдържание на ЛОС на този продукт - готов за употреба - е 499 гр./л. 


