
MANUAL RESINA EPÓXI 331 e 324
A Resina Epóxi utilizada nos Kits 331 | 324, possui uma relação de mistura de 
40% de Endurecedor 043 por quantidade de resina utilizada.

Rua Itatiaia, 655 | Portão | Curitiba | PR

@idealresinas Ideal Resinas e SiliconesIdeal Resinas e Silicones

www.idealresinas.com.br

MISTURA POR PESO:

Pode-se pesar as duas quantidades 
no mesmo recipiente, um compo-
nente sobre o outro, é indicado 
deixar por baixo o endurecedor por 
ser menos viscoso, isto facilita a mis-
tura. A mistura pode ser efetuada de 
forma manual ou com misturadores 
utilizando uma furadeira ou parafu-
sadeira, se efetuada de forma cuida-
dosa pode evitar a formação excessi-
va de bolhas.

DICAS:

Misturar/mexer bem a resina e o 
endurecedor para evitar que áreas ou 
partes da aplicação fiquem secas par-
cialmente.
Para limpeza da resina utilize o Sol-
vente de Acetona Ideal.
É indicada armazenagem em locais 
arejados, livres de umidade, calor e 
ingnição.
Aceita adicionar corantes, pigmentos 
ou cargas minerais.

PULO DO GATO:

Antes da aplicação a peça deve estar 
pronta e limpa para receber a resina. 
Em alguns casos é indicado selar a 
peça com a própria resina antes da 
laminação, fazendo 1 até 2 demãos.

Após aplicação, utilizar um soprador 
térmico ou maçarico para eliminar as 
bolhas formadas.

IMPORTANTE!
Prepare pequenas quantidades de 
cada vez para para não perder o 
material devido à aceleração da 
reação exotérmica. Essa quantida-
de depende do tipo de trabalho a 
ser realizado. Como regra geral, se 
você não tem experiência prepare 
apenas 100g a 400g de cada vez.

Após Misturar muito bem os com-
ponentes A e B, verta a mistura 
aonde for desejado de forma que o 
líquido se espalhe formando uma 
lâmina de altura máxima de 2 mm 
a 4 mm. Isso vai favorecer a dissi-
pação do calor gerado pela reação 
exotérmica da mistura. O ideal é 
usar logo após a mistura, pois com 
o tempo começará a gelatinar. 
Atente-se a esse tempo, pois varia 
conforme a quantidade usada.
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VALE LEMBRAR:

Sempre respeitar a estequiome-
tria que é a proporção de resina 
e endurecedor, pois, se a fórmu-
la for alterada  você pode ter 
complicações como rachaduras 
ou a mistura pode não curar 
como deveria.


