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- ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - 
 

DOLPHON XL 2101 

ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА 
 
 

ОПИСАНИЕ 
 

 

DOLPHON XL 2101 е дву-компонентна, високо реактивна, 100% твърда полиестерна смола, 
специално разработена за употреба в процеси на капково-струйно или чрез рулиране 
обработване на арматури, ротори и статори. Това е смола от нов клас с висока температура на 
възпламеняване, много ниски ЛОС, полиестерна смола без разтворители.  

Ето някои характеристики на тази изключителна смола: 

 
- Не съдържа нито формалдехид, нито стирен или винилтолуен; 
- Много ниска загуба на тегло при изпичане; 
- Много слаб мирис; 

- Добра якост на свързване; 

- Отлични овлажняващи свойства; 

- Бързи цикли на изпичане; 

- Нисък вискозитет; 

- Добра адхезия; 

- UL призната система за температури от 130 °C до 220 °C (файл OBOR2.E317429); 

- UL одобрена смола за топлинен клас Н (файл OBJS2.E317427). 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Физични свойства 

Относително тегло при 25 °C 1.150±50 g/l 

Вискозитет във Ford чаша N.4 при 25 °C 40-60” 

Точка на възпламеняване (PMCC) > 130 °C 

Време за желиране при 100 °C с 1% REACTOR 198/D 8-12’ 

Време за желиране при 100 °C с 2% REACTOR 198/D 6-9’ 

Загуба на тегло (15 гр. от смолата, от 100 до 140 °C за 20’) < 3,5% 

 

Механични свойства 

Якост на свързване: хеликоидална намотка, метод ASTM D-2519 

при 25 °C 
Kg при скъсване 18 

Якост на свързване: хеликоидална намотка, метод ASTM D-2519 

при 155 °C 
Kg при скъсване 3 

(тест извършен с MW 35 магнитен проводник – намотки изпечени 1 ч. при 150 °C) 

 

Електрически свойства 

Диелектрична якост ASTM D-115 >3200 Volts/mm 0,025 

Обемно съпротивление, ASTM D-257, 50% RH, 23 °C 1.4 x 10
14 

Ω·cm 

Повърхностно съпротивление, ASTM D-257, 50% RH, 23 °C 1.2 x 10
14 

Ω· 

 
Топлинна класификация съгласно UL 1446 

NEMA - MW - 16 усукана двойка 220 °C  

NEMA - MW - 35 усукана двойка 180 °C 

NEMA - MW - 28 усукана двойка 130 °C 
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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Добавяне на катализатор 

 
DOLPHON XL 2101 полиестерната смола трябва да бъде катализирана с 1% REACTOR 198/D за 
постигане на твърдост. Разбъркайте добре двата компонента за поне 2-3 минути, за да се получи 
перфектна дисперсия на катализатора в смолата. Катализираната смола в контейнера е годна за 
почти 7-8 дни при температура от 20 °С, след това вискозитетът постепенно се увеличава до 
желиране. 

 

Цикъл на приложение 

 
A. КАПКОВО ИМПРЕГНИРАНЕ 

1. Предварително загряване на арматурата или статорите до 105-110 °C (температурата трябва 
да се измерва върху детайлите); 

2. Катализираната смола изтича на тънка струя върху детайла, който се върти бавно; 
3. Изпичане за 20-30 минути при температури от 140-150 °C. 

 

B. РУЛИРАНЕ 
 

1. .. Предварително загряване на арматурата до 50-60 °C (по желание); 
2. .. Рулиране на детайла в катализираната смола; 
3. .. Бързо загряване на ротора до 140 °C, за да желира смолата, чрез индукционно загряване; 
4. .. Изпичане за 30 минути при температура от 140-150 °C. 

 

СЪХРАНЕНИЕ В РЕЗЕРВОАР И СТАБИЛНОСТ 
 

Срокът на годност на некатализирата XL 2101 е 12 месеца при стайна температура (макс. 30 °C) 
в оригинален затворен контейнер. 

Съхранявайте смолата и катализаторът на хладно място, защитени от пряка слънчева светлина 
и от източници на топлина. 

Ние предлагаме да се изпрати до нашата лаборатория, на всеки шест месеца, една проба от 
продукта от резервоара (минимум 300 гр) за контролиране на вискозитета и времето за 
желиране. 

ВНИМАНИЕ: DOLPHON XL-2101 се влияе от светлината и е чувствителен към УВ лъчи. Когато не 
се използва продуктът, резервоарите за потапяне трябва да бъдат защитени от светлина с 
капаци. Експозицията на светлина, дори за няколко часа, може да доведе до частично желиране 
по повърхността на смолата. 

 

 

 

 

 
 

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: 
XL-2101 eng 

Издаден на:  
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Актуализиран на: 
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 Този документ отменя и заменя всички предишни такива. 

Превод СИБЕЛ ООД 
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