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 RESINA  EPOXI 1.505 (CRISTAL RÍGIDA) 
ENDURECEDOR EPOXI 1.657 (ENDURECEDOR CRISTAL RÍGIDA) 
 

A Resina Epoxi 1.505, é uma resina epóxi de baixa viscosidade, transparente e não possui material de 

enchimento, e também é utilizada para acabamento em bijouterias, brindes, ornamentos, sistemas de 

fundíveis e de impregnação para indústrias elétricas: e é endurecida com endurecedores que curam em 

temperatura ambiente. 

Também possui boa transparência e pode ser pigmentada com pastas corantes Epoxi, também pode ser usada 

em conjunto com material de enchimento, para sistemas fundíveis e de impregnação. 

Conforme o tipo de material de enchimento usado, a porcentagem pode variar de 50 a 800%. 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 
 

Tempo de Utilização:                                                1 ano no mínimo ( 25°C ) 

Peso Específico:                                                        1,10 – 1,13   – g/cm³  - 25°C 

Viscosidade:                                                              1.200 – 2.500 cps  - 25 °C 

Cor:                                                                             < 1 Gardner – Transparente 

Teor de Sólidos:                                                         100% 

Conteúdo Epóxi:                                                         4,95 – 5,55 

Ponto de Inflamabilidade:                                           290 °C 

 

PROPORÇÃO DE MISTURA:                               Partes em Peso:    Em Volume: 

 

Resina Epoxi 1.505                                                    100                             100 
Endurecedor Epoxi 1.657                                           45 ± 5                         52 ± 5 

 

Tempo de vida útil da mistura:                                       30 – 45 min.  – 25 °C 

                                                                                        30 – 40 min.  – 40 °C 

                                                                                        20 – 30 min.  – 60 °C 

Tempo mínimo de endurecimento:                                 24 horas -  25 °C 

 

PROPRIEDADES APÓS O ENDURECIMENTO: 
 

Dureza Brínell:                                                                12 – 14 Kg/mm² 

Resistência a Pressão:                                                      22 – 28 Kg/mm² 

Resistência a Tração:                                                       20 – 23 Kg/mm² 

Resistência a Flexão:                                                       17 – 19 Kg/mm² 

Resistência ao Calor:                                                       80 °C máximo 

 

Desde que adicionado o Endurecedor sobre a Resina e bem misturados, 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 não só permite um menor 

desenvolvimento de calor e um encolhimento bem reduzido durante o endurecimento, mas também uma 

condutibilidade calorífica mais elevada e um menor coeficiente linear de condutibilidade calorífica no estado 

endurecido. 

A Resina Epoxi 1.505, e o Endurecedor Epoxi 1.657, deve ser pesado na proporção indicada  e devem ser 

bem misturados até obter uma completa homogeneidade. Uma vez misturados deve ser todo usado pois 

endurecerá dentro de poucos tempo. 

Quando é usado material de enchimento, esses devem estarem bem secos. Por ocasião da utilização de 

materiais de enchimento em forma de pó, grânulos ou flocos; é aconselhável misturar Resina  + Endurecedor 

e em seguida o enchimento; misturar bem, e em seguida aplicar logo para que não comece a aquecer pelo 

efeito da reação de endurecimento.                                

 


