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- ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - 
 

DOLPHON CC-1024/A 
ЕПОКСИДНА СМОЛА 

 
ОПИСАНИЕ 

 

 

DOLPHON CC-1024/A е незапълнена, със среден вискозитет модифицирана епоксидна смола подходяща 
за импрегниране, заливане и потапяне на бобини, трансформатори и електронни компоненти. Тя може да 
се използва също и на машини за капково приложение.  

Притежава следните изключителни свойства: 

-  Добри физически и електрически свойства. 

-  Добри овлажняващи свойства с ниско спадане по време на  

  втвърдяването. 

- Много добра устойчивост на нискотемпературни цикли. 

- Отлична устойчивост на химикали и влага. 

- Втвърдяване на стайна температура или в пещ. 

 

 

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Трансформатори Електронни устройства Арматури 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Свойствата на втвърдената смола CC-1024/A, изброени по-долу, се отнасят за RE-2000 катализатор, тези 
свойства може леко да се различават, ако се използва друг катализатор. 

 

Физични свойства 
 Плътност при 25 °C 1150±30 g/l 

Вискозитет, Brookfield при 25 °C 2000-3000 cps. 

Вискозитет, Ford Cup n.8 при 25 °C 45-80 сек. 

Твърдост по Шор 75 D 

Якост на опън, p.s.i., (ASTM D-638) 9000 

Якост на натиск, p.s.i., (ASTM D-695) 18000 

Якост на огъване, p.s.i., (ASTM D-790) 15000 

Ударна якост, (ft.lbs./in.) 0,39 

Удължаване при скъсване (ASTM D-638) 2,3% 

Топлинна проводимост (cal/sec/cm2/°C./cm) 4,0x10-4 

Абсорбиране на вода, % (ASTM D-570) 0,12% 

Коеф. на линейно топлинно разширение, in/in/°С (ASTM D-696) 6,48x10-5 
 

Електрически свойства 

Диелектрична якост, (25 μm дебелина сух филм, 1/8” електродна секция) 500 V 

Повърхностно съпротивление, IEC60464-2 5,7x1012 Ω 

Обемно съпротивление, IEC60464-2 8,0x1013 Ω.cm 

Диелектрична константа, 60 HZ,  при 25 °C (ASTM D 150) 4.11 

Фактор на разсейване, 60 HZ,  при 25 °C (ASTM D 150) 0,002 
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НАСОКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Подготовка на детайлите 

1. Почистете повърхностите на формите за заливане внимателно и покрийте с подходящ материал за 
отлепяне; 

2. Предварително загрейте детайла до 110-120 °C за 3 часа, за да сте сигурни, че сте отстранили влагата и 
сте втвърдили всеки термореактивен материал. 

Смесване 

1. Смесете смолата и катализатора внимателно и бавно, като избягвате навлизането на въздух; 

2. Разбърквайте внимателно, за да се получи хомогенна смес, като остъргвате дъното и стените на 
контейнера. 

Списък на възможните катализатори: 

Катализатор Части от катализатора за 100 
тегловни части от смолата 

Условия на 
втвърдяване 

Твърдост по Шор 
“D” при 20 °C 

RE-2000 10 стайна температура 75 

RE-2001 60 стайна температура 65 

RE-2008 100 пещ 60 

400-D или 447-D 50 стайна температура 75 

 

Годност 

Годността и вискозитета на катализираната смола могат да варират от температурата на околната среда 
и избрания катализатор: 

Катализатор Вискозитет при 25 °C Годност при 20 °C (100 g от сместта) 

RE-2000 1500 cps 

 

60 минути 

 RE-2001 2000 cps 

 

60 минути 

RE-2008 900 cps 

 

7 дни 

400-D или 447-D 1200 cps 

 

60 минути 

 

Приложение 

1. Охладете детайла до 40-50 °C; 

2. Бавно излейте компаунда по протежение на странат или ръба на формата, като внимавате, да не 
вкарвате въздух. 

Бележка: За максимално навлизане на смолата може да се използва само цикъл вакуум или вакуум и налягане. 

 

Изпичане 
Катализатор Време за желиране при 20 °C Време за пълно втвърдяване при 20 °C 

RE-2000 2 – 4 часа 

 

24 часа 

 RE-2001 2 – 4 часа 

 

24 часа 

 RE-2013 1 – 2 часа 

 

24 часа 

 400-D или 447-D 1 – 2 часа 

 

24 часа 

 
Цикъл при стайна температура: 

1. Охладете детайла до 40-50 °C; 

2. Бавно излейте смолата по протежение на страната или ръба на формата, като внимавате, да не вкарвате 
въздух. 

Цикъл при повишена температура: 

1. Загрейте сместа CC-1024/A и RE-2008 до 65 °C; 

2. Охладете детайла до 90-95 °C; 

3. Бавно излейте смолата по протежение на страната или ръба на формата, като внимавате, да не вкарвате 
въздух. 

Ако се изисква проникване във фини проводници или плътни намотки, се препоръчва цикъл на вакуумна 
импрегнация. 
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СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ 

DOLPHON CC-1024/A  има срок на годност 36 месеца при съхранение в затворени оригинални опаковки при 
стайна температура (макс. 30 °C). 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА 

 

Използвайте в добре вентилирано помещение, носете защитни облекла. В случай на контакт с очите и 
кожата, измийте незабавно с вода и сапун. За повече подробности, вижте Информационните листове за 
безопасност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внимание: Всички инструкции, информация и приложения, свързани с този продукт се основават на технически спецификации, които смятаме за 
надеждни, и са осигурени като пример, според нашия опит в приложение. Те не се създават никаква гаранция, а само представляват отправна точка 
обект на промени, в зависимост от приложението и вида на материала, който ще бъде третиран. Преди употребата на продукта потребителят, трябва да 
определи пригодността за използването по предназначение, поемайки всички рискове и отговорност за каквото и да се случи във връзка с прилагането. 
Производителят и/или продавачът няма да се счита за отговорен за каквато и да е злополука, загуба или повреда (незабавна или последваща), 
произхождащи от използването и/или невъзможността за използване на съответния продукт. Albesiano Sisa Vernici srl си запазва правото да променя или 
изменя по всяко време и без предупреждение техническите спецификации на продукта, описани в този информационен лист. 

Файл: 
CC-1024/A eng 

Издаден на: 
10.02.2003 

Актуализиран на: 
23.02.2015 

Разработил: 
Andrea Turolla 

Този документ отменя и заменя всички предишни такива. 

Превод СИБЕЛ ООД 
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