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HW – POX 2125 
Rășină epoxidică – Strat conductibil 

 

 

 

 

 

 

 

 

HW-POX 2125 este o rășină epoxidică 
bicomponentă pigmentată, fără solvenți.  

Proprietăți: 

• foarte conductivă; 

• aplicare ușoară prin pensulare sau cu rola și 
în general prelucrare ușoară; 

• aderență foarte bună atât la stratul suport 
grunduit, cât și la acoperirea ulterioare cu HW-
POX 3126. 

Când este întărit, HW-POX 2125 este rezistent la 
apă, apă de mare și ape reziduale, la numeroase 
alcalii, acizi diluați, soluții saline, uleiuri minerale, 
lubrifianți și combustibili, precum și la mulți 
solvenți, pe termen scurt. 

Sub acţiunea razelor UV este de aşteptat o 
modificare a culorii; proprietăţile HW-POX 2125 nu 
se modifică. 

Domenii de utilizare 

HW-POX 2125 este utilizată ca strat conductibil 
sub stratul de acoperire fără solvenți și disipativ 
HW-POX 3126. 

Caracteristici tehnice 
Culoare neagră 

Raport de amestecare         1:3 raport greutate 

Densitate cca. 1,05 g/cm3 

Vâscozitate la 20°C     cca. 6000 ± 500 mPas 

Rezistența la 

descărcare 

< 10 k Ω (DIN EN 61340-

4-1) 

Aderență 
Ruperea betonului > 1,5 

N/mm2 

Temperatură minimă 

de întărire 
+10°C (întărire lentă) 

Ambalare 

Recipiente de 5 kg; 10 kg; 

30 kg. Componentele A și 

B sunt livrate predozate. 

Depozitare 

În spații uscate, la 

temperaturi între +15°C și 

+25°C, în ambalajul 

original sigilat timp de 12 

luni. Trebuie evitată 

expunerea directă la 

razele soarelui.  
 

Amestecarea:   

Componentele A (răşină) şi B (întăritor) sunt livrate în 
cantităţile corespunzătoare raportului de amestecare. 
Întăritorul (componenta B) se adaugă la răşină 
(componenta A). Este important să vă asigurați că 
întăritorul se scurge complet din recipientul său. 
Amestecarea celor două componente se va face 
foarte minuţios cu un agitator mecanic cu turaţie 
maximă de 300 rot/min (poate fi folosită şi o 
bormaşină cu un agitator cu palete). Se va amesteca 
bine pe verticală şi pe lateral pentru a se dispersa 
întăritorul. Amestecarea continuă până când 
amestecul este omogen. Timpul de amestecare este 
de aproximativ 2 minute. În timpul procesului de 
amestecare, temperatura materialului trebuie să fie 
de cca. +15°C. Materialul se toarnă într-un recipient 
curat şi se mai amestecă o dată. 

Materialul nu se pune în operă din ambalajele din 
care a fost livrat! 

Respectați instrucțiunile generale de procesare a 
rășinilor de reacție! 

Instrumente pentru aplicare: dispozitiv cu lamă de 
cauciuc, rolă. 

Umiditate relativă: max. 65% 

Consum de material:  

cca. 80 - 100 g/m2 pe suprafețe netede 
cca. 120 - 200 g/m2 pe suprafețe rugoase 

Timp de punere în operă (la 65% umiditate relativă): 
cca. 5 - 6 ore (la 30°C) 
cca. 7 - 8 ore (la 20°C) 
cca. 10 - 12 ore (la 10°C) 

Alte lucrări suplimentare (la 65% umiditate 
relativă): 
după cca. 6 - 8 ore la 30°C 
după cca. 9 - 15 ore la 20°C 
după cca. 10 - 20 ore la 10°C     

Întărire (la sarcină mecanică integrală, la 65% 
umiditate relativă): cca. 7 zile (la 20°C) 

După timpul de așteptare descris mai sus, se poate 
continua cu realizarea stratului de acoperire fără 
solvenți și disipativ HW-POX 3126.  
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Exemplu de utilizare: 
După pregătirea stratului suport, prin grunduire, 
eventual se aplică un produs pentru nivelarea 
suprafeței, asigurându-se și pantele de scurgere.  

Aplicarea rețelei de benzi de cupru și legarea 
acestora la centura de împământare: se aplică 
benzile de cupru în zonele de conexiune 
pardoseală – pereți, având o lungime de până la 
1,0 m, la o distanță de max. 10 m, în funcție de 
geometria camerei.  

Notă: Se va realiza conexiunea la rețeaua de 
împământare de către client. 

Se realizează stratul conductibil HW-POX 2125 
într-o singură aplicare cu un dispozitiv cu lamă de 
cauciuc și se uniformizează cu ajutorul unei role. 

Consum: cca. 80 - 200 g/m2, în funcție de natura 
substratului. 

Pentru acoperire: a se vedea HW-POX 3126. 
 
Notă: Înainte de a aplica stratul de acoperire, 
este necesar să se efectueze testul de rezistență 
la descărcare. Valoarea rezistenței la descărcare 
trebuie să fie mai mică de 10 k Ω. 

Curăţarea echipamentelor: 

Toate echipamentele trebuie curățate cu grijă cu 

HW-TEC Cleaner X, la fiecare întrerupere a 

lucrului. 

Siguranță: 

Comp. A: GHS 

Comp: B: GHS 

BG Art. 227 "Activități cu rășini epoxidice", 

Respectați BG-Fișa de date M 004 ”Substanțe 

iritante - substanțe corozive”. 

Management deșeuri: 

Reziduuri de produse lichide: EAK 08 01 11, 
Deșeuri de vopsele și lacuri care conțin solvenți 
organici sau alte substanțe periculoase.  
Reziduuri de produse întărite: EAK 17 02 03, 
Plastic 
 
 

Notă:  

Datele din acest prospect, consilierea tehnică de 

punere în operă şi celelalte recomandări se bazează pe 

experienţa şi cercetările producătorului. Sunt totuşi 

relative şi nu scutesc beneficiarul/utilizatorul să testeze 

materialul potrivit scopului său de aplicare. Odată cu 

apariţia acestei fişe tehnice, cele anterioare îşi pierd 

valabilitatea. 
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