
Epoksi esaslı transparan elektronik devre izolatörü

Tanımı : İzolasyon döküm reçinesi olarak da bilinen Bearpox Ed 300 ED 300, iki komponentli epoksi 
esaslı, transparan ve çeşitli renklerde, solventsiz bir elektronik devre izolatörüdür. Oda 
sıcaklığında kürlenir. Led aydınlatma ve direnç sistemlerinde mükemmel yalı�mın yanı sıra mükemmel ışık geçirgenliği sağlar.

Elektronik devrelerde izolasyon sağlar. İster zayıf akım ister 
yüksek akım tüm projelerinize uygun çözüm için modifiye 
edilebilir.
İzolasyon döküm reçinesi 
zolasyon döküm reçinesi zayıf ve yüksek akımlarda özellikle 
pcb devrelerde istenilen elektronik kompenen�n yalıtmını sağlar.

Yüzey Hazırlığı
Yüzey kuru, temiz olmalı. Yüzeyde yapışma kuvvetlerini 
zayıflatacak lehim pastası, yağ, vaks, gres, toz bulunmamalıdır. 
Karış�rma
Bearpox Ed, iki komponentli olup A:B - 2:1 (ağırlık) oranlarında 
karış�rılarak kullanılır. İki komponentli epoksi sistemlerde 
tavsiye edilen karışım oranlarında A ve B komponentlerinin 
homojen karışımı maksimum performans açısından çok 
önemlidir. A komponen�nin içine B komponen� dökülür. En az 
2 dakika karış�rılır. Uygulama, A ve B komponentlerinin 
homojen olarak karış�ğından emin olunmasından hemen sonra 
uygulanacak yüzeye sürülür veya doldurulur.

KARIŞIM KULLANIM SÜRESİ
İki komponentli epoksi sistemlerin uygulama koşulları ortam 
sıcaklığına çok bağlıdır.  Sıcaklığın ar�şı ile:
-A ve B komponen�nin reaksiyonu hızlanır
-Hızlı kıvam kazanır ve bu yüzden 30 dakika içinde yapış�rılacak 
yüzeyler birleş�rilmelidir.
Sıcaklığın Azalması İle:
-A ve B komponentlerinin reaksiyonu yavaşlar
-Karışım kullanım ömrü daha uzundur
-Akışkanlık azalır
İki komponetli epoksi sistemlerde A komponen� ile B 
komponen� kimyasal reaksiyona girer ve ısı açığa çıkarak 
karışımın sıcaklığı artar. Karış�rılan miktarın ar�şı ile sıcaklık 
ar�şı daha yüksek ve hızlı olur. Özellikle sıcak günlerde uzun 
çalışma ve işleme zamanı elde etmek için küçük miktarlarda 
karışım hazırlanması önemlidir. nra uygulanacak yüzeye sürülür 
veya doldurulur.

Paketleme 
 200 g A komponent ve 100 g B komponent  / 1 kg A komponent ve 500 g B komponent   
Saklama koşulları 
Orijinal ambalajlarında 10-25ºC arasında kuru koşullarda muhafaza edilmeli. 
Direkt güneş ışığına maruz kalmamalı. Bu koşullarda raf ömrü 1 yıldır.  
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