Clear Casting Epoxy - Glasklar støbe epoxy
Clear casting epoxy er en glasklar epoxy, som kan anvendes til dybe støbninger helt op til 50mm i tykkelse.
Særdeles velegnet til udfyldning af knaster, sprækker, revner i træ, forsegling af træ og fremstilling af
plankeborde med epoxy som udfyldning mellem plankerne (River tables), udarbejdelse af smykker, og 3D kunst
og meget andet.
For støbninger kan Clear Cast Epoxy anvendes på mange forskellige overflader. Hældes direkte på overflader
som træ, metal, aluminium, beton etc.
Permakote (krystal klar epoxy) Vs Clear Casting Epoxy
Clear casting epoxy er formuleret til støbninger op til 50 mm tykkelse på een gang, og derved foregår
hærdningen meget langsomt. For at opnå epoxy resinens fulde styrke anbefales det at efterhærde emnet i 4
timer ved 50°
Permakote epoxy er formuleret til coatings af overflader hvor max. 6mm tykkelse er ønsket. Permakote hærder
på ca. 8 timer ved stuetemperatur og flyder flot ud og efterlader overfladen glasligene og højglans. Særdeles
velegnet til coatning af bardiske, cafeborde, plankeborde, som decupage ilagt billeder, frimærker, søkort,
postkort, blomster, blade osv.
Hvordan
Clear casting epoxy er urolig nemt at bruge, nem at blande, har ingen lugtgener og er opløsningsfri. Epoxyen
anvendes bedst i temperatur mellem 15-25°
Epoxyen behøver ikke at ”vacuum degasses” inden brug, faktisk vil denne fantastiske resin selv ”poppe” de
fleste luftbobler under hærdningen, som resulterer i en superflot glasklar overflade. Hvis nødvendigt kan man
anvende en varmepistol eller gasflamme til at stryge over overfladen, hvis små luftbobler opstår.
Blanding
Efter vægt 100 dele base til 32 dele hærder,
Omrøring er meget vigtig, så rør omhyggeligt i min. 2 minutter. Husk at skrabe alle flader og bunden, så alt
resin og hærder blandes ordentligt sammen. Lad hærde ved stuetemperatur for en opnå et flot glasklart
resultat.
Rækkeevne
Clear Casting Epoxy rækker ca. 1 liter pr. 1m2 i 1mm tykkelse
Hærdning
Pot Life ved 25°C (160cm³, 50mm tykkelse) 600 minutter
Generelt skal man påregne ca. 48 timers hærdetid ved 20°
VIGTIGT: For at opnå epoxy resinens fulde styrke anbefales det er efterhærde emnet i 4 timer ved 50°

Farvning og tilsætning af Clear Casting Epoxy
Clear Casting Epoxy kan indfarves med forskellige farve tonere, (der findes både helfarve og transparente
farver).
Derudover kan der også tilsættes forskellige slags metalpulver, glimmer, perler, pailletter, og f.eks. selvlysende
pulver for at give mange forskellige flotte effekter.
Clear Casting Epoxy er det perfekte valg til alle slags DIY epoxy hobby projekter.
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