
Dozarea si amestecarea rasinilor epoxidice 

Cele mai multe probleme aparute in timpul lucrului cu rasinile epoxidice sunt 

urmarea dozarii sau amestecarii gresite.  

Pentru a asigura reusita proiectului trebuie acordata o atentie deosebita atat 

cantaririi cat si amestecarii corecte a rasinii si intariorului.  

Amestecarea rasinii cu intaritorul initiaza o reactie chimica pe parcursul careia 

cele doua componente trec de la starea lichida la starea solida. Reactia chimica 

este exoterma, deci amestecul va degaja caldura. Cu cat cantitatea de rasina este 

mai mare cu atat cantitatea de caldura degajata va fi mai mare. 

In functie de proiect pot fi alese diferite tipuri de rasini sau intaritori. Un 

important criteriu al alegerii este POT LIFE. Acesta este timpul in care o 

anumita cantitate (de obicei 100gr ) de amestec (rasina+intaritor) ramane in 

stadiul de lichid la o anumita temperatura (de obicei 23
0
C).  Aceasta informatie 

te ajuta aproximezi timpul pe care il ai la dispozitie pentru a pune in opera 

amestecul si sa alegi dintre diferite combinatii de rasina si intaritor.  

 Componentele se cantaresc sau se dozeaza volumetric in proportiile 

indicate de producator pe eticheta sau in documentatie. De regula se 

cantareste fiecare componenta intrun recipient curat, preferabil de plastic 

cu peretii si fundul drepte pentru a putea razui bine materialul cand se 

amesteca. Nu se recomanda recipientii din sticla sau spuma. 

 Se amesteca rasina si intaritorul in recipient pana cand sunt omogenizate. 

Se razuie marginea, fundul si coltul dintre ele in timp ce se amesteca. 

Daca se lucreaza cu un mixer se va alege o viteza redusa pentru a nu 

introduce aer in amestec. Se va insista si cu mixerul pe margine, fund si 

coltul recipientului. 

 Amestecul se toarna in forma, pe suprafata de lucru sau in suportul pentru 

rola, imediat ce s-a terminat de amestecat. Daca s-au folosit coloranti, 

aditivi sau umpluturi se va verifica daca au fost bine amestecate inainte 

de transferul compozitiei.  

Daca din diverse motive (cantitate prea mare de amestec, timp mai lung de lucru 

etc.)  reactia exoterma devine incontrolabila, scoateti vasul afara sau intrun loc 

bine ventilat, evitand inhalarea emisiilor. Acest amestec nu mai poate fi folosit.  

O cantitate mai mare de amestec poate genera o reactie exotermica suficienta sa 

topeasca un recipient din plastic. 

Rezidurile de rasini epoxidice se pot elimina in siguranta doar daca sunt intarite. 

Rezidurile de rasina si intaritor lichide si ambalajele contaminate se vor elimina 

doar prin intermediul operatorilor autorizati in gestionarea produselor 

periculoase. 


