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PC® 5800 CARBO LPL 

 
Adeziv epoxidic bicomponent, 
fără solvenți, pentru 
impregnarea pe suprafețe 
orizontale și verticale a 
diferitelor pânze din fibre de 
carbon și textile aramide. 

 

 
 

 

UTILIZARE  

  Pentru impregnarea pânzelor din fibre de carbon și a textilelor 
aramide utilizate pentru consolidare structurală. 

 Adecvat pentru aplicări deasupra capului, pe suprafețe orizontale 
și verticale. 

 Pentru lipirea pânzelor din fibre de carbon și a textilelor aramide 
pe suprafețe din beton, lemn sau zidărie. 

 
 

 

 

PROPRIETĂȚI  

  Fără solvenți. 
 Aderență excelentă la suport. 
 La temperaturi ridicate, timpul de prelucrare este suficient de lung 

pentru a permite o utilizare ușoară. 
 Formula echilibrată permite aplicări deasupra capului. 
 Datorită reacției exoterme scăzute, produsul poate fi aplicat într-un 

interval larg de temperaturi (atât temperaturi scăzute cât și 
temperaturi ridicate). 

 

AMBALARE  
 

 COMPONENTA A COMPONENTA B 

Raport de amestec 2,2 kg 1 kg 
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DATE TEHNICE (Valori caracteristice)                                   
 

 COMPONENTA A COMPONENTA B AMESTEC 

Culoare Gri Galben deschis, luminos Gri 

Vâscozitate (20 ºC) 
8000 mPas la 20 ºC 
4370 mPas la 30 ºC 

315 mPas la 20 ºC 
201 mPas la 30 ºC 

5600 mPas la 20 ºC 
3272 mPas la 30 ºC 

Densitate  1,092 kg/l 1,046 kg/l 1,078 kg/l 
 

 

AMESTEC (660 g Componenta A și 300 g Componenta B) 

                     TEMPERATURA DE PORNIRE 

 14 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC 

Timp de prelucrare* 110 min 69 min 60 min 52 min 

Timp de gelificare** 83 min 42 min 33 min 25 min 

Timp de aplicare***  66 min 25 min 16 min 8 min 
 * Timp necesar pentru ca temperatura amestecului să crească de la ”Temperatura de 

pornire” la Tmax, când se pune amestecul într-o găleată de plastic de 1 l. 
 ** Timp necesar pentru ca temperatura amestecului să crească de la ”Temperatura de 

pornire” la timpul de gelificare, când se pune amestecul într-o găleată de plastic de 1 l. 
”Punctul de gelificare” este momentul când amestecul se transformă rapid din lichid într-o 
masă densă. 

 *** Timp necesar pentru ca temperatura amestecului să crească de la ”Temperatura de 
pornire” la 40 ºC, când se pune amestecul într-o găleată de plastic de 1 l.   

 
MATERIAL ÎNTĂRIT 

Rezistență la întindere* 
EN ISO 0527 

34,37 N/mm2 

Rezistență la compresiune* 
EN 12190 

60,89 N/mm2 

Modul de elasticitate* 
EN 13412 

2465,50 N/mm2 

Temperatură de tranziție în sticlă* 92,19 ºC 

Aderență*  > 3 N/mm2 (rupere în beton) 

Rezistență la încovoiere* 
EN 13892-2 

49,34 N/mm2 

         * După 7 zile de întărire la 23 ºC 

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 
 
 
 
 
 
 

 

 Amestecați intens componentele A și B. 
 Aplicați un prim strat de PC® 5800 CARBO LPL pe structura care 

trebuie să fie uscată, fără fisuri, praf, uleiuri sau grăsimi. Vârsta 
betonului trebuie să fie cel puțin 28 de zile. 

 Presați textilul în rășină cu o rolă profilată. 
 Aplicați un al doilea strat de PC® 5800 CARBO LPL. 
 Asigurați-vă că textilul este complet împregnat (ud). 
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 Temperatura de aplicare: min. 10 ºC, max. 35 ºC (ambientală și 
a suprafeței).  

 Consum: PC® Carbocomp Textile și PC® Aracomp ~ 500 – 800 
g/m2. Consumul depinde de rugozitatea și porozitatea suprafeței.  

 

CURĂȚARE 
                                                  Produsul neîntărit poate fi îndepărtat cu agentul de curățare PC® 5900.

 

MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU SIGURANȚĂ 
 Evitați contactul cu pielea și ochii. 
 Utilizați ochelari, mânuși și echipament de protecție.  
 Evitați orice contact al produsului PC® 5800 CARBO LPL cu apa 

sau umezeala. 
 Pentru mai multe informații: consultați Fișa de siguranță a 

produsului, 
 

DEPOZITARE 
                                                               Depozitare: 

                                                    Într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi între +10 ºC și +30 ºC. 

     Valabilitate: 
                                                    24 de luni de la data producției, în ambalajul original, nedesfăcut și 

nedeteriorat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 10.08.2020                                                                                             PC® 5800 CARBO LPL 

Aceste informaţii sunt oferite pe baza datelor cunoscute de către noi. Reprezintă o posibilă sugestie utilă pentru testările pe care aţi putea dori să 
le faceţi. Prezenul material poate fi modificat pe măsură ce noi informaţii şi teste vor fi disponibile. Nu oferim nicio garanţie şi nu nu ne asumăm 
nicio obligaţie sau responsabilitate în legătură cu aceste informaţii. 


