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Breston LV347 
ŻYWICA WINYLOESTROWA NOWOLAKOWA 

Opis produktu  

 

Żywica winyloestrowa nowolakowa, w styrenie. 

 

Zastosowanie  

 

Jako żywica konstrukcyjna i chemoodporna do wyrobu laminatów szklanych, węglowych 
metodą kontaktową. 

 

Właściwości 
nieutwardzonej 
żywicy 

 

Lepkość - ok.300mPas  *1 

Gęstość - ok.1,08g/cm3    

Zawartość styrenu - 34% 

 

Właściwości 
utwardzonej żywicy 
(bez wzmocnienia 
szklanego) 

wytrzymałość na zginanie 148 MPa (ISO 178),                                                      
moduł zginania 3,7 GPa (ISO 178),   

wytrzymałość na rozciąganie 77 MPa (ISO 527),                                                      
moduł rozciągania 3,7 GPa (ISO 527),   

wydłużenie przy zerwaniu 3,3% (ISO 527) 

                                                                                                                                          
HDT  1490C 

 

Dozowanie  w temp. 150C 

LV345 - 1kg,                                                                                                     
przyspieszacz kobaltawy 6%-wy - 3ml,                                                                             
DMA (dwumetyloanilina) 100% - 1ml,                                                                                                                                                                                                                                                           
MEKP - 15ml 

 

w temp. 200C 

LV345 - 1kg,                                                                                                     
przyspieszacz kobaltawy 6%-wy - 3ml,                                                                         
DMA (dwumetyloanilina) 100% - 0,5ml                                                                                                                                                                                                          
MEKP - 15ml 

 

w temp 250C i powyżej 

dozować jak w 200C z 0,1do 0,5ml dodatkiem inhibitora TBC np. NLC-10  a do systemu 
z Permix MCHP-90, Trigonox 239A - Promotor C (2,4 - pentadion) 0,5 - 5ml 

 

zamiast DMA (dwumetyloaniliny) można użyć DEA (dwuetyloaniliny) szczególnie           
w przypadku grubych laminatów czy wysokiej temperatury otoczenia 
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z BPO - (np. Betox 50PC, Luperox ANS-50, Perkadox CH-50X); 

poniższe dozowanie jest dla czasu przydatności do aplikacji - ok. 20 minut; 
przyspieszenie lub opóźnienie czasu przydatności można uzyskać zwiększając                    
lub zmniejszając ilość DMA; 

 

w temp. 150C 

LV345 - 1kg,                                                                                                     
DMA (dwumetyloanilina) 100%- 1,5ml,                                                                                          
BPO - 30g 

 

w temp. 200C 

LV345 - 1kg,                                                                                                     
DMA (dwumetyloanilina) 100%- 1ml,                                                                                          
BPO - 20g 

 

w temp 250C i powyżej 

stosować jak w 200C z 0,1do 0,5ml dodatkiem inhibitora TBC np. NLC-10 

 

zamiast DMA (dwumetyloaniliny) można użyć DEA (dwuetyloaniliny) szczególnie           

w przypadku grubych laminatów czy wysokiej temperatury otoczenia 

 

Warunki 
składowania / Czas 
przydatności do 
użycia: 

Przechowywać w temperaturze 5 - 300C w suchych pomieszczeniach,                              
w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 

Czas przydatności do użycia to 6 miesięcy. 

 

Opakowania 205 kg 

210 kg 

 

Ochrona środowiska Informacje w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej 

 

Uwagi prawne Informacje podane w karcie są wynikiem doświadczenia firmy Breston i przekazane              
w dobrej wierze. Firma Breston nie ponosi odpowiedzialności za produkty źle 
przechowywanie. Firma Breston nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie 
niewłaściwego produktu po utwardzeniu a wynikającego ze złego rzemiosła, czy 
nieodpowiednich warunków otoczenia podczas aplikacji. Także reklamacje dotyczące 
odspojenia produktu w wyniku złego przygotowania powierzchni oraz stosowania 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem nie będą rozpatrywane. 

*1 - wrzeciono 2  przy 20 obr./min w 250C 

 


