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                      RESINA EPOXI 1283   (COLA EPÓXI NÁUTICA COMPONENTE A) 
                      ENDURECEDOR EPOXI 1825 (COLA EPOXI NÁUTICA COMPONENTE B) 
 
A Resina Epoxi 1283, em conjunto com o Endurecedor Epoxi 1825, podem ser endurecidos a temperatura 
ambiente ou se preferirem em temperaturas mais elevadas, isto é: Este sistema é de cura rápida e desenvolve 
muito calor: dependendo da quantidade a ser usada. Esta mistura endurece sem formar calor, quando usada 
em pequenas quantidades; e na presença de umidade atmosférica, a peça fundida pode ficar turva e pegajosa. 
Isto pode ser evitado pela cura a uma temperatura mais elevada ( Luz infra-vermelho ) ou protegidos da 
umidade cobrindo com folhas de Polietileno, e as camadas pegajosas podem ser removidas por meio de 
lavagem com água e escova. 
Resina Epoxi 1.283, possui boa transparência e pode ser pigmentada com pastas corantes, também pode ser 
usada em conjunto com material de enchimento, para sistemas fundíveis e de impregnação. 
Dependendo do material de enchimento usado, a porcentagem pode ser de “50 a 800 % “. 
 
PROPRIEDADES FÍSICAS:    RESINA EPOXI 1283: ENDUREC. EPOXI 1825 
 
Aspecto:                  Líquido Viscoso Amarelo    Líquido Amarelado 
Viscosidade 25 °C cps                 9.000 – 13.000      10.500 – 14.000 
Peso Específico 25 °C g/cm³         1,15 -  1,16                0,98 – 0,99 
Ponto de Inflamabilidade: °C          295                   180 
 
 
PROPORÇÃO DE MISTURA:                       PARTES EM PESO: 
 
RESINA EPOXI 1283              100 
ENDURECEDOR EPOXI 1825                  80 ± 5 
 
PROPRIEDADES DA MISTURA RESINA / ENDURECEDOR A 20 °C: 
 
Tempo de vida útil da mistura ( quantidade 70 g  com formação de Calor )   20 minutos 
Tempo de gelatinação ( 100 g )          50 minutos 
Elevação máxima de Temperatura:           200 °C 
Carga máxima de Pó de Quartzo:                180% 
 
CONDIÇÕES DE ENDURECIMENTO:            TEMPO DE ENDURECIMENTO: 
 
20 °C       24 horas 
60 °C       12 – 18 horas 
100 °C       60 – 90 minutos 
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PROPRIEDADES DA MISTURA ENDURECIDA: 
 
Peso específico:    VSM 77109  1,00 – 1,12 g/cm³ 
Resistência a tração:    VSM 77101  20 – 22     Kg/mm² 
Resistência a compressão:   VSM 77102  22 – 25     Kg/mm² 
Resistência a flexão:    VSM 77103  18 – 19     Kg/mm² 
Resistência a flexão e choque:  VSM 77105  20 – 25      Kg/cm² 
Módulo de elasticidade:   VSM 77111  350 – 400  Kg/mm² 
Dureza Brinel:         10   -  13  Kg/mm²  
 
 
 
 
Depois que adicionado o Endurecedor Epoxi 1.825, a mistura poderá ser aplicada a pincel, por fundição ou 
espátula, dependendo da aplicação. 
Depois de endurecido o sistema apresenta boas resistências físicas químicas e mecânicas. A adição de 
material de enchimento permite um menor desenvolvimento de calor e também uma condutibilidade 
calorífica mais elevada. 
Resina Epoxi 1.283 e o Endurecedor Epoxi 1.825 deve ser pesadas na proporção indicada, devem ser bem 
misturadas até obter uma completa homogeneidade. 
 
 
PROPRIEDADES TÉRMICAS: 
 
Resistência a calor ( HDT )   DIN 53458  90 °C 
Coeficiente linear de dilatação calorífica )    VSM 77110  65 .10 –6   mm 
Temperatura de decomposição:  SEV  177  280 °C 
Inflamabilidade:    VDE   15 
 
OUTRAS PROPRIEDADES:  Corpos de prova ( 60 X 10 X 4 mm ) 
 
Absorção de água fria:   0,5 – 06%  10 dias 
Absorção de água fervendo:   0,8 – 1,0%   1 hora 
 
 
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS: 
 
As misturas Resina / Endurecedor não endurecidas são removidas das ferramentas de trabalho, mediante 
uma solução de água e sabão ( detergente ) quente ou por solventes orgânicos, tal como Álcool ou Thinner. 
PRECAUÇÕES: Deve se sempre manter limpo e arejado o local onde se manuseiam estes produtos. Os 
operadores devem lavar mãos e braços com água e sabão, e o uso de creme para pele é aconselhável para 
evitar irritações.  
 
 


