
 
Vydáno 03/2013, tento TL nahrazuje všechny předchozí 

Biresin ® L90 
Laminační pasta 
 
Použití 

• K zpevnění velkých negativů, modelů, forem a nástrojů 
• Při konstrukci složitých zesílení a zpevnění 
• Při tvorbě rozměrných laminátů, resp.pro tvorbu jejich zesílení 

Vlastnosti 
• Snadným promísením s obarveným tvrdidlem lze kontrolovat pečlivost promíchání 
• Jemná struktura a dobrá adheze k povrchům 
• Pro odlehčené lamináty s velkou rozměrovou přesností 
• Do tloušťky 25 mm 
• Směs pokud není vytvrzená, lze emulgovat  s vodou  
• Vytvrzování probíhá bez vzniku pnutí a s malým vývinem tepla 
• Vytvrzený laminát lze obrábět 

Popis 
Produkt  Dvou-komponentní EPOXY systém 
Pryskyřice Biresin L90 , epoxidová pryskyřice, šedá 
Tvrdidlo Biresin L90 , amin, modrý 
 
Údaje ke zpracování 
Jednotlivé komponenty Prysky řice (A)  Tvrdidlo (B)  

Biresin L90  Biresin L90  

Viskozita, 23 oC                                                  mPas Nelze změřit Asi 140 

Hustota, 23 oC                                                    g/ml 1,0 0,96 

Směšovací poměr pryskyřice : tvrdidlo              hmotn. podíl   100 14 

 SMĚS 
Viskozita směsi , 23 oC                                      mPas pasta 
Doba zpracování, 500 g, PT*)                            min 60 
Doba vyformování, PT                                       hod 24 

*) PT- pokojová teplota 

Fyzikální vlastnosti (p řibl. hodnoty) 
Biresin L90 pryskyřice (A)                                  s tvrdidlem Biresin L90 

Hustota                                       ISO 1183        g/cm3 1,0 
Tvrdost Shore                             ISO 868          -                   D 73 
E-modul                                      ISO 178         MPa 3 800 
Pevnost v tlaku                           ISO 604         MPa 50 
Tepelná odolnost                        ISO 75B          oC 60 
Lineární smrštění                        interní            % 0,02 
 
Balení 
Jednotlivě  
 Biresin L90  pryskyřice (A) 15 kg netto 
 Biresin L90  tvrdidlo (B) 2,1 kg netto 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zpracování 

• Teplota materiálu, zpracování a formy  musí být 18 – 25oC.¨ 
• Tvrdidlo (B) je nutno před použitím protřepat. 
• Optimální smíchávání komponent A a B je strojní, menší množství, např. 1-2 kg lze 

zpracovávat ručně. 
• Zda jsou obě komponenty dobře promíseny poznáte z jednotné barvy směsi 
• Delší smíchávání může způsobit zvýšení teploty reagující hmoty a zkrácení doby 

zpracovatelnosti. 
• Větší množství, které ihned nenanesete, doporučujeme rychle rozprostřít na rovný povrch.  
• Připravenou pastovitou hmotu naneste na částečně zgelovalou povrchovou pryskyřici nebo 

spojovací vrstvu v rovnoměrné vrstvě. 
• Uhlaďte  a stlačte finální povrch např. pomocí válečku nebo rukou v rukavici. 

 
Skladování 

• Minimální doba životnosti je 12 měsíců při skladování za pokojové teploty (18 – 25oC), 
v původních neotevřených obalech. 

• Při skladování delší dobu za nízkých teplot může dojít ke krystalizaci. Toto lze snadno 
odstranit postupným ohřevem na max. 80 oC a pomalém zchladnutí na pokojovou teplotu.  

• Obaly musí být po otevření okamžitě pečlivě uzavřeny, aby se předešlo vniknutí vlhkosti. 
Zbylý materiál spotřebujte co nejdříve. 

 
Bezpečnostní pokyny 
Informace a rady, jak bezpečně zacházet a skladovat produkty uživatel nalezne v platném 
bezpečnostním listě, a to včetně fyzikálních, ekologických toxikologických a dalších potřebných 
sdělení. 
 
Nakládání s odpadem 
Produkt: 
Doporučení: Musí být s ním zacházeno jako se speciálním odpadem dle platných předpisů. 
Obaly: 
Doporučení: Zcela vyprázdněné obaly mohou být dány k recyklaci. Se znečištěnými obaly zacházejte 
jako s produktem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tyto informace a zejména doporučení použití konečnému uživateli Sika produktů jsou vedeny v dobré víře a na 
úrovni současného stavu našich poznatků o produktu za předpokladu jeho správného skladování, manipulace a použití dle 
normálních podmínek a Sika doporučení. Tato skutečnost však uživatele produktu nezbavuje nutnosti vlastního ověření pro 
zamýšlený postup a účel použití. Samotné použití a zpracování produktu u uživatele prováděné mimo možnost naší kontroly 
je pak ve výhradní zodpovědnosti uživatele. Sika si vyhrazuje právo na změnu vlastností svého produktu. Vlastnická práva 
třetí strany musí být zohledněna. Koncový uživatel se musí vždy řídit posledním místním vydáním technického listu, jehož 
kopii obdrží na vyžádání. 

Distribuce pro ČR a SK: Transtech Tooling, s.r.o., Vintrovna 389/1, 664 41 Popůvky u Brna, 
tel: 545 321 258, fax: 545 216 546, e-mail: obchod@tooling.cz, www.tooling.cz 

 


