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Biresin® ER200 
Високо производителна пенообразна система 

 

 

         
                            Високо производителна епоксидна пенообразна     
                            система с добра якост на натиск за отливане на   
                            пълнежи в индустриални, спортни и други   
                            приложения 

          Пяна с висока якост на натиск при ниска плътност 
          Бавна реакция на пенообразуване с ниско          
          налягате по време на разширение  
          Добро прилепване към различни повърхности 
          Плътността е ~ 0.25 kg/dm3

 

          Висока термична ефективност  след последваща    
          термична обработка 

С Biresin EH200-2 : поне 20 мм дебелина на 
отливката може да бъде формована в 
затворени кухини без екзотермични проблеми 
С Biresin EH200-4 : поне 50 мм дебелина на 
отливката може да бъде формована в 
затворени кухини без екзотермични проблеми 

 

 
                              База 

                                  Смола 

                                  Втвърдител 

                                  Втвърдител 

                              Разпенващ агент 

Три-компонентна епоксидна смола 

Biresin® ER200, епоксидна смола, прозрачна до жълтеникава, ненапълнена  

Biresin® EH200-2, амин, жълтеникав до кафяв,  ненапълнен 

Biresin®  EH200-4, амин, жълтеникав до кехлибарен, ненапълнен 

Biresin® EA200, безцветен-прозрачен, ненапълнен 

 
 

Данни за обработване Смола 
    (A) 

Втвърдител 
(B) 

Разпенващ 
агент (C) 

Индивидуални компоненти Biresin®
 

ER200 

Biresin®
 

EH200-2 

Biresin®
 

EA200 

Плътност                                                   g/cm³ 1,16 0,97 1,00 

Сътношение на смесване по тегло  
смола към втвърдител 

100 38 3 

Вискозитет, 25°C ~ 11.000 ~ 1.900 ~ 15 

 Смес 

*ТССнК, 100 гр, RT                                    мин 5 - 10 

Вискозитет на смес, 25°C                        mPas ~ 4.700 

Период за разпенване, 
в отворен обем 100 гр, RT                            мин 

 
~ 60 

Време за втвърдяване, 100 гр, RT 
ч 

в зависимост от дебелината на стената 
~ 12 

Описание 

Предимства на продукта Обласни на приложение 
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Обработване 

 
 

Данни за обработване  Смола  
    (A) 

Втвърдител 
(B) 

Разпенващ      
агент (C) 

Инидивидуални компоненти Biresin®
 

ER200 

Biresin®
 

EH200-4 

Biresin®
 

EA200 

Плътност g/cm³ 1.16 0.96 1.00 

Сътношение на смесване по тегло  
смола към втвърдител 

100 54 3 

Вискозитет, 25°C ~ 11,000 ~ 10,000 ~ 15 
 Смес 

*ТССнК, 100 гр, RT мин 5 - 10 

Вискозитет на смес, 25°C mPas ~ 9,900 

Период за разпенване, 
в отворен обем100 гр, RT мин 

   
  ~ 60 

Време за втвърдяване, 100 гр, RT 
ч 

в зависимост от дебелината на стената 
12 - 24 

                                            * ТССнК - трайност след смесване на компонентите 
                                            RT – стайна температура 

Физични данни: приблиз. стойности след 8 ч / 80°C 

Biresin® ER200 смола (A) с втвърдител (B) Biresin® EH200-2 

+ Biresin® EA200 (C) 

Biresin® EH200-4 

+ Biresin® EA200 (C) 

Плътност, 3 % Разпенващ агент g/cm³ 0.25 0.25 

Якост на натиск ISO 604 MPa 7 6 

Якост на огъване DIN 53452 MPa 3 2,5 

E-Modulus ISO 178 MPa 130 75 

 
Термични данни: приблиз. стойности след 8 ч / 80°C 

Biresin® ER200 смола (A)  с втвърдител (B) Biresin® EH200-2 

+ Biresin® EA200 (C) 

Biresin® EH200-4 

+ Biresin® EA200 (C) 

Термична точка на 
встъкляване 

ISO 11357 °C 95 90 

 

Обработването се извършна най-добре при температура между 18 и 30°C. Винаги първо смесвайте 
разпенващия агент в смолата. Разбъркайте внимателно, преди да добавите   втвърдителя. 
Смесете смолата и разпенващия агент енергично с механична бъркалка (тип свредло), за 2 минути 
за да осигурите много добра дисперсия. Може да бъде смесен въздух в системата. При добавянето 
на втвърдителя системата трябва да се смеси енергично отново. 
Количеството на разпенващия агент трябва да бъде определено в зависимост от 
приложението, обемът за разпенване, условията на обработване и желаната плътност на 
пяната. Това трябва да се установи в предварителните тестове, въпреки че проучванията в 
Sika показаха, че 3% от разпенващия агент дават оптимални физични свойства. 
По-високата температура на матрицата намалява времето на задържане при формоване.        
Последваща термична обработка при минимум 55°C е необходима, за да се придобият добри  
механични свойства. 
С Biresin EH200-2 поне 20 мм дебелина на отливката може да бъде формована в затворени кухини  
без екзотермични проблеми 
С Biresin EH200-4 е възможно да се постигне дебелина на отливката, в затворени кухини, от поне 
50 мм без екзотермични проблеми, благодарение на по-ниската си реактивност. 
Този продукт генерира  запалим водород по време на пенообразуването. 
Пенообразуването трябва да се извършва в добре проветрими помещения, където натрупването  
на газове (макс. 4%) не може да се случи. 
Водородът се издига бързо: Трябва да се изключат източниците на запалване на работната площ  
и около нея.
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Информация за здравето и безопасността 

Указания за изхвърляне 

База на стойностите 

Правно известие 

 
 

 
Индивидуални компоненти Biresin® ER200 смола (A) 

Biresin® EH200-2 втвърдител (B) 
Biresin® EH200-4 втвърдител (B) 
Biresin® EA200 разпенващ агент (C) 

200 кг; 10 кг нето 
180 кг; 3.8 кг нето 
5.4 кг нето 
10 кг; 0.3 кг нето 

 

 
Допустима продължителност за съхраняване в склад на (18 - 25°C) в оригинални, неотваряни контейне- 
ри е 12 месеца. 
Контейнерите трябва да се затварят плътно веднага след употреба. Остатъчният материал трябва да 
се използва възможно най-скоро. 

 

За информация и съвети за безопасното обработване, съхранението и изхвърлянето на химични 
продукти, потребителите да се позовават на последния Информационен лист за безопастност 
(SDS) съдържащ физична, екологична, токсикологична и друга свързана със сигурността 
информация. 

 

Препоръки за опаковане: Трябва да се изхвърлят в специален обект за изхвърляне на отпадъци в 
съответствие със съответните разпоредби. 
Препоръки за опаковане: Напълно изпразнените опаковки могат да се предадат за рециклиране. 
Опаковки, които не могат да се почистят, трябва да се унищожат като отпадъчен продукт. 

 

Цялата информация от този информационен бюлетин се базира на лабораторни тестове. Действител 
ните измерени данни могат да се различават поради обстоятелства извън нашия контрол. 

 

Информацията и по-специално препоръките, отнасящи се до приложението и крайното използване на 
продуктите на Sika, се предоставят добросъвестно въз основа на съвременните познания и опит на 
Sika относно продуктите, когато се съхраняват, обработват и прилагат при нормални условия в 
съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, субстратите и реалните 
условия на обекта са такива, че не може да се даде, гаранция за продаваемост или годност за 
определена цел, нито отговорност, произтичаща от каквито и да било правни отношения писмени 
препоръки или от други съвети. Потребителят на продукта трябва да тества пригодността на продукта 
за предназначението и употребата му. Sika си запазва правото да променя свойствата на своите 
продукти. Трябва да се съблюдават правата на трети лица. Всички поръчки се приемат съгласно 
настоящите условия за продажба и доставка. Потребителите винаги трябва да се позовават на 
последния брой на местния информационен лист за продукта за съответния продукт, копия от който 
ще бъдат предоставени при поискване. 
 

    

                                Повече информация на разположение на: 
                                Дистрибутор за България : 

Нежна-Банат ЕООД 
Дълга лъка 2 
5000 Велико Търново 
+359 894 961963 
info@smoli-bg.com 
www.smoli-bg.com 

      
                                Sika Deutschland GmbH Subsidiary  
                                Bad Urach Stuttgarter Str. 139 
                                +49 (0) 7125 940 492 
                                +49 (0) 7125 940 401 
                                composites@de.sika.com 
                                 www.sika.com 

 

                                    

 
 
 
 

 

  

 

Съхранение 

Опаковка 
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