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PROCHIMA 

 
 

FIŞĂ TEHNICĂ 
 

Duraloid H  
Rășină epoxidică bicomponentă de impregnare pentru învelișuri în contact cu hidrocarburi 
 
 
DURALOID H poate fi aplicat atât cu o pensulă, cât şi prin pulverizare, după ce a fost diluat cu un diluant 
corespunzător (DILUANT EPOX PROCHIMA): doza diluantului de utilizat variază de la 5 la 15% în funcţie 
de fluiditatea dorită.  
Produsul întărit este opac şi onctuos, având în vedere prezenţa aminelor alifatice din întăritor care conferă 
rezistentă la agresiunea hidrocarburilor.  
 
 
Caracteristicile bazei A la 
momentul furnizării 

Unitatea de măsură Valoarea 

Vâscozitatea la 20ºC 
Densitatea 

cPs 
gr/cm3 

9000-10000 
1.5 

 
Caracteristicile bazei B la 
momentul furnizării 

Unitatea de măsură Valoarea 

Vâscozitatea la 20ºC 
Densitatea 

cPs 
gr/cm3 

200 
1 

 
Caracteristicile formulei Unitatea de măsură Valoarea 

Raport bază/întăritor 
Pot-life (masa 200 gr) la 20ºC 
Întărire aparentă la 20ºC 
Întărire totală la T. camerei 
Retragere liniară  

gr/gr 
minute 

ore 
ore 
% 

100/8 
25 
10 
72 

0,05 

 
Proprietățile produsului 
polimerizat 

Unitatea de măsură Valoarea 

Alungire la ruptură 
Rezistenţă la tracţiune 
Rezistenţă la flexiune 
Rezistenţă la comprimare 
Modul elastic 
Temperature de distorsiune 

% 
N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

N/mm2 

ºC 

1,8 
39 
39 
60 

2100 
80 

 
Formula oferă: 
- rezistenţă excelentă la hidrocarburi, salinitate şi solvenţi; 
- aderență bună pe metalele sablate, sticlă şi plastice ranforsate;  
- absenţă de retragere – bună stabilitate dimensională.  
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Modalitatea de utilizare 
Dozați componentele în greutate, nu în volum, utilizând un cântar cu precizia bună. Amestecați cu acurateţe, 
folosind o spatulă cu lama alungită, luând produsul de pe pereţii şi fundul vasului, astfel încât să obțineți un 
amestec omogen. Evitaţi să lucraţi la temperaturi sub 15°C; în caz contrar, adăugaţi 2% de accelerator K-54 la 
întăritor.  
Spălaţi ustensilele cu diluant epoxidic sau nitro.  
Purtaţi mănuşi de protecţie în timpul lucrului.  
La terminarea lucrării, spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun, eventual cu alcool etilic.     
============================================================================ 


