
Zalévací pryskyřice
Tabulka produktů

Řešení

Kapalina Tixotropní
Suché podkladové 

materiály

Potraviny/vodaPro vzduch

Jaký druh zalévání?

Macroplast
UK 8439-21

Macroplast
UK 8180 N

Macroplast
CR 3525

Macroplast UK 8439-21

• Samonivelační
• Rychlé tuhnutí
• Široké spektrum 

adheze
Macroplast UK 8439-21 
je velmi dobře zpracova-
telný a má samonivelační 
vlastnosti. Je určen pro 
výrobu částicových vzdu-
chových filtrů. Výrobek 
splňuje požadavky prů-
myslu HEPA filtrů.

Macroplast UK 8180 N

• Rychle nastupující
tixotropie

• Krátký čas zpracování
• Dobré pronikání do

filtračního média
Macroplast UK 8180 N je 
chemicky tixotropní, což 
umožňuje velmi rychlou 
pásovou výrobu součástí 
filtrů. Výrobek je vhodný 
pro aplikace v čistém 
prostředí.

Macroplast CR 3525

• Rychlé tuhnutí
• Snadná zpracovatelnost
Macroplast CR 3525 má 
nízkou exotermní reakci, 
což umožňuje rychlé 
zpracování.

Schválení KTW

ES 1935 2004, schválení 

pro přímý styk 

s potravinami

2002/72/ES schválení 

pro plastikářský

průmysl

Zalévací pryskyřice na bázi epoxidu a polyuretanu

Zalévací pryskyřice na bázi epoxidu a polyuretanu se v uply-
nulých desetiletích postupně prosadily díky svým všestran-
ným vlastnostem. Lze je chemicky navrhnout tak, aby byly 
buď velmi trdé a odolné proti nárazu, nebo měkké a pružné. 
Zalévací pryskyřice se obvykle skládá ze dvou základních 
složek, které jsou smíchané a navzájem spolu reagují, a tak 
vytvářejí výsledný produkt. Systémy tohoto druhu vykazují 
obecně vysokou pevnost, snadno se používají a velmi dobře 
vyplňují spáry. Polyuretanové zalévací pryskyřice jsou kom-
patibilní se širokou škálou materiálů a odolávají teplotám 
do 120 °C (krátkodobě až do 150 °C). Epoxidové zalévací 
pryskyřice se používají tam, kde se požadují vyšší teploty (až 
do 180 °C).

Technologie Dvousložkový PU Dvousložkový PU Dvousložkový PU

Tvrdidlo (Složka B)
Macroplast UK 5400 / 

Macroplast UK 5401

Macroplast UK 5400 / 

Macroplast UK 5401
Macroplast CR 4200

Barva po smísení Bílá/béžová Béžová Žlutavá

Mísící poměr podle hmotnosti 5:2 5:3 100:75

Zpracovatelnost 4 – 5 min. 4 – 6 min. 23 – 29 min.

Viskozita směsi 800 mPa·s 850 mPa·s 1 300 mPa·s

Provozní teplota  -40 až +80 °C  -40 až +100 °C 50 °C během procesu

Krátká expozice (1 h) +150 °C +150 °C +70 °C 

Velikost balení

Složka A: 190 kg barel  

Složka B: 30 kg kanystr, 

250 kg barel

Složka A: 200 kg barel,  1 

250 kg  kontejner 

Složka B: 30 kg kany-

str, 250 kg barel,  1 250 

kg kontejner

Složka A: 25 kg kanystr, 

180 kg barel 

Složka B: 30 kg kanystr, 

240 kg barel
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Dvousložkový EP Dvousložkový PU Dvousložkový EP Dvousložkový EP Dvousložkový PU

Macroplast EP 5299 Macroplast CR 4620 Macroplast EP 5030 Macroplast EP 5430 Macroplast CR 4300

Jantarová Žlutavá/Světle žlutavá Purpurová Jantarová Bílá

100:35  100:72 100:29 10:1 85:15

6 h 220 – 320 s 60 min. 16 h 70 – 110 min.

Kapalina 1 000 mPa·s 600 mPa·s 8 000 mPa·s 2 600 mPa·s

80 °C během procesu 40 °C během procesu  -55 až +80 °C  -55 až +100 °C  -40 až +80 °C

+200 °C +120 °C +200 °C +200 °C +150 °C

Složka A: 180 kg barel 

Složka B: 180 kg barel

Složka A: 180 kg barel  

Složka B: 250 kg barel

Složka A: 20 kg kanystr, 

230 kg barel

Složka B: 20 kg kanystr, 

200 kg barel

Složka A: 20 kg kanystr 

Složka B: 18 kg kanystr

Složka A: 35 kg kanystr  

Složka B: 6 kg kanystr, 

30 kg kanystr

Mokré povrchy
Střední doba
použitelnosti

Dlouhá doba
použitelnosti

Lékařské Nafta

Aplikace na filtrech Elektrická aplikace

Macroplast
EP 3299

Macroplast
CR 5103 B4

Macroplast
EP 3030

Macroplast
EP 3430

Macroplast
CR 6127

Macroplast EP 3299

• Dobrá přilnavost
• Odolnost proti vysokým 

provozním teplotám.
Macroplast EP 3299 má 
ve výrobním procesu 
velmi dobrou chemickou 
odolnost a dobrou přilna-
vost k mokrým vláknům.

Macroplast CR 5103 B4

• Umožňuje sterilizaci 
pomocí páry, ETO nebo 
gama záření.

• Velmi dobrá přilnavost
Macroplast CR 5103 B4 
má velmi dobré penetrač-
ní vlastnosti v průběhu 
odstřeďování. Výrobek 
vyhovuje požadavkům 
normy ISO 10993 pro 
lékařská zařízení a je 
schválen pro dialyzátory.

Macroplast EP 3430

• Dlouhá doba
zpracovatelnosti

• Vysoká teplotní stabilita
• Nízké smrštění
Macroplast EP 3430 má 
velmi dobrou odolnost 
proti hydraulickým kapa-
linám, palivům a chemi-
káliím. Vzhledem k dlouhé 
otevřené době je vhodný 
také pro velké zalévací 
aplikace, např. pro plyno-
vé separační filtry.

Macroplast CR 6127

• Zpomalovač hoření v 
souladu s UL 94 VO

• Elastické vlastnosti
• Velmi dobré elektrické 

vlastnosti, např. diele-
ktrická pevnost nebo 
konstanta

Macroplast CR 6127 je 
vhodný pro odlévání tele-
komunikačních výrobků, 
transformátorů nebo 
jiných elektrických/elek-
tronických zařízení.

Macroplast EP 3030

• Víceúčelový pro aplika-
ce na filtrech

• Vysoká chemická 
odolnost

• Nízká viskozita
Macroplast EP 3030 má 
nízkou viskozitu a řízenou 
exotermickou reakci v 
procesu. Je velice vhodný 
ve výrobě membránových 
filtrů.

Vyplňování a 

ochrana
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