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H 100 
                  

Tužidlo do epox. gelcoatů 
 

 

 

Technický list, instrukce k použití 
 

Charakteristika: Tužidlo do epoxidových gelcoatů 

Aplikace: EG 100 T: H100= 100:40 
EG 100 W:H100= 100:26 

Procesní teplota: Min. 15°C a min. 3°C nad rosným bodem 

Aplikační metody: Nanášení štetcem/válečkem, stříkání 

Vlastnosti: Vzhled: žlutá středněviskózní kapalina 
Hustota (25 °C): 1,03 - 1,07 g.cm-3 
Viskozita (25 °C): 170 - 600 mPa.s 
Bod vzplanutí: 23 °C 
Obsah netěkavých podílů: 48 % hm. 
Aminové číslo (mg KOH/g): 110 –135 
Výtokobá doba (tryska 4 mm): 50 - 150 s 

 

Úvod 
Roztok modifikovaného tvrdidla na bázi aduktu polyalkylenpolyaminu a 

středněmolekulární epoxidové pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel. 
 

Aplikace  
Smíchejte gelcoat a tvrdidlo v předepsaném poměru a důkladně promíchejte. 
Teprve potom případně ředit. Dokud není nátěr plně vytvrzen, nezatěžovat 
povětrnostně ani chemickými látkami a přípravky. 
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Skladování 
24 měsíců od data výroby při skladování v původních uzavřených obalech v 
suchu za teploty 15–25 °C. 

 
BOZP 
Přečtěte si prosím samostatný podklad – Bezpečnostní list materiálu. 
 
Poznámka pro čtenáře 
Společnost Havel Compozites CZ s.r.o. (Havel) je přesvědčena o přesnosti zde uvedených informací 
v dobe přípravy tohoto materiálu nebo tyto informace byly převzaty ze zdrojů, o kterých byla 
společnost  přesvědčena, že jsou spolehlivé; uživatel ovšem zodpovídá za prostudování ostatních 
relevantních zdrojů informací a porozumění jim tak, aby dodržoval všechny zákony a postupy 
aplikovatelné na bezpečnou manipulaci a zacházení s výrobkem, a za stanovení vhodnosti daného 
výrobku k zamýšlenému užití. Pro všechny výrobky dodávané společností Havel platí prodejní termíny 
a podmínky společnosti Havel. SPOLEČNOST HAVEL NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, AŤ UŽ 
VÝSLOVNOU ČI IMPLIKOVANOU, NA JAKÉKOLI VÝROBKY NEBO JEJICH PRODEJNOST ČI 
ZPŮSOBILOST K JAKÉMUKOLI ÚČELU. SPOLEČNOST HAVEL  DÁLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU 
ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI JAKÝCHKOLI INFORMACÍ UVEDENÝCH SPOLEČNOSTÍ 
HAVEL, kromě záruky, že její výrobky budou odpovídat technickým parametrům společnosti Havel. 
Žádné zde uvedené informace nepředstavují nabídku prodeje jakéhokoli výrobku. 

 
 
Zpracoval: Ing. Richard Moravec       Dne: 16.9.2014 


