
Pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea rășinii epoxidice 

Pregătirea suprafeței este cea mai importantă parte în aplicarea rășinii epoxidice. Succesul 

proiectului depinde nu doar de rășina ci și de felul  în  care  rășina aderă la suprafață. 

Pentru o aplicare reusită, suprafața pe care se aplica rășina epoxidică trebuie sa fie curată, 

uscată și aderentă. Pentru a obtine suprafața ideala se vor efectua urmatoarele operatii: 

1. Curatarea 

Se șterge suprafața de praf, apoi se degresează cu alcool izopropilic, acetonă sau alt solvent 

pentru a elimina subsanțele antiaderente (uleiuri, ceruri, silicon, cremă de maini, etc).  

2. Uscarea  

Suprafața se usucă pentru a avea o aderență bună. Se poate folosi un aparat cu aer cald sau o 

lampă cu gaz. Se va evita aducerea  în  interior,  în  ambient cald, a obiectelor păstrate  în  

zone reci din cauza posibilitatii apariției condensului. 

3. Smirghelirea  

 Înaintea aplicarii rășinii se va șmirgheli suportul cu hartie abrazivă de granulație 80-120. 

Dupa aceasta se desprăfuieste prin aspirare sau ștergere și se degresează din nou.  

 

Bineînțeles ca fiecare tip de suport va fi pregătit puțin diferit  în  funcție de materialul din 

care este făcut. 

Plastic 

Plasticul rigid( PVC, ABS ) – după curățare  se trece usor cu lampa cu gaz peste suport fără 

să se topeasca. Pentru a nu avea surprize se poate verifica aderența pe o bucată din același 

material  înaintea efectuării lucrării. 

Rasina epoxidică  întarită 

Curațare obisnuită 

Dacă rășina epoxidică este acoperită cu pete ceroase gri sau cristale albe (eflorescență 

aminică) se va curata cu apa calduță și săpun. După spălare se va șterge suprafața  cu 

șervețele uscate. Dacă petele persistă se vor șmirgheli. 

Rășina epoxidică parțial  întarită 

 În intervalul de 12-24 ore peste rășina epoxidică se poate turna un nou strat fără altă 

pregătire.  

Rășina poliesterică  

Se decontaminează de ceară sau silicon  se șlefuieste și se usucă. 

Lemn dur(fag, stejar, nuc, salcâm, cireș) 

Șmirghelire  și curățare 

Lemn uleios (Tek, mahon etc.) 

Se șterge cu acetonă cu 15 minute  înainte de aplicarea rășinii.  

Lemn moale (brad, pin, molid, tei, larice) 

Curațare obișnuită. Dacă sunt arsuri de la tăiere se șmirghelesc. 

Oțel  

Se decontaminează , se șmirghelește până la luciu.  

Aluminiu  

Se șmirghelește umed și se usucă. 

 

 Întotdeauna  înainte de aplicarea rășinii se degresează suprafața ! 


