
WWA epoxi öntőgyanta rendszer 

 tökéletesen átlátszó és színtelen öntvény 

 választható feldolgozási idő és hőállóság 

 buborékmentes öntés 

 UV álló (2017-es fejlesztés, a legjobb a piacon) 

 alacsony viszkozitás 

 akár 16 cm vastagságig önthető egy lépcsőben 

A WWA termék család egy olyan két komponensű, átlátszó, víztiszta öntő rendszer, amely könnyen 

feldolgozható, buborék mentes öntést tesz lehetővé. A termék méretétől függően különböző A és B 

komponenst kombinálva reaktívabb, gyors, vagy kevésbé reaktív, lassú gyanta keverék közül lehet 

választani. A gyanta epoxi kompatibilis színező pasztákkal színezhető, fém porokkal tölthető, illetve 

Optical Brightner adalékkal, UV fény alatt kéken világíthatóvá tehető. 

Rendszer választás szempontjai 

Az epoxi gyanta hőre keményedő műanyag, ami azt jelent, hogy a térhálósodás (kikötés) során hő 

szabadul fel. Ez a hő tovább gerjeszti, gyorsítja a kötést. Ha a hő fejlődés túl intenzív, a kötés túl gyors 

akkor a termék megsárgulhat, megrepedhet a térhálósodás során. Nagyobb mennyiség egyszerre 

történő öntése szintén gyorsítja a reakciót. A külső környezet hőmérséklete, illetve a gyanta 

komponensek hőmérséklete is befolyásolja a reakció gyorsaságát – magasabb hőmérséklet gyorsabb 

reakció, alacsonyabb hőmérséklet lassabb reakciót eredményez.  

A komponensek hőmérséklete befolyásolja a gyanta folyóképességét is – magasabb hőmérsékletű 

gyanta jobban folyik, az alacsonyabb hőmérsékletű kevésbé és így a levegőbuborékok is nehezebben 

távozhatnak. 

A rendszer kiválasztásakor figyelembe kell venni a termék térfogatát, alakját, a szerszám hővezető 

képességét, a környezeti hőmérsékletet. Azonos térfogatú szerszámban másképp zajlik a kötési 

reakció, ha a szerszám lapos – a hővezetés jobb, a kötés során felszabaduló hő nem gyorsítja a 

reakciót. Míg egy magas, tömb szerszámban ugyanaz a mennyiségű gyanta intenzívebb reakciót ad.  

A fenti szempontokat figyelembe véve kell megválasztani az adott termékhez alkalmas gyanta 

rendszert. 

Hőállóság 

A termék vagy a kitérhálósodott gyanta hőállósága alatt, azt a maximum hőmérsékletet értjük, amely 

felett már a mechanikai tulajdonságok (húzó- és hajlító- és nyomószilárdság, keménység stb.) 

csökkenek. A Tg hőmérséklet, a gyanta üvegesedési hőmérséklete, eddig a hőmérsékleti határig a 

termék a behatásokra rugalmasan válaszol – a hatás megszűnte után, visszanyeri eredeti alakját. A Tg 

hőmérséklet felett a mechanikai hatásokra maradandó alakváltozás történik. A termék hőállósága 

abban az esetben fontos tényező, ha önmagában teherviselő elem.  

A Tg hőmérséklet értéke u.n. utóhőkezeléssel növelhető. Az utóhőkezelés idejére és hőmérsékletére 

a gyártó tesz ajánlást az adatlapokban. 



WWA rendszer áttekintés 

Gyanta (A) WWAS WWA HT WWA WWI A WWA Delux 

Edző (B) 
WWB 

HT 
WWB4 

WWB 
HT 

WWB4 
WWB 

HT 
WWB4 WWI B 

WWB 
HT 

WWB4 

Max. öntési 
vastagság 23 C-on 

0,5 cm 0,5 cm 2 cm 4 cm 4 cm 9 cm 2 cm 12 cm 16 cm 

UV állóság JÓ JÓ JÓ JÓ JÓ JÓ Kiváló Kiváló Kiváló 

Vákuum 
kilevegőztetés 

szükséges 
NEM NEM IGEN IGEN NEM NEM NEM NEM NEM 

Utóhőkezelés 
szükséges 

NEM NEM NEM NEM NEM NEM IGEN NEM NEM 

Tg max 
hőkezelés után* 

62.1 C 50.2 C 77.2 C 58.3 C 58.4 C 46.1 C 97 C 39.1 C 32.1 C 

* 2 óra 50 C aztán 3 óra 100 C és 3 óra 150 C-on. 

Fizikai jellemzők 

Gyanta (A) WWAS WWA HT WWA WWI A WWA Delux 

Edző (B) 
WWB 

HT 
WWB4 

WWB 
HT 

WWB4 
WWB 

HT 
WWB4 WWI B 

WWB 
HT 

WWB4 

Keverési arány 
(súly arány) 

100/30 100/40 100/35 100/45 100/30 100/40 100/20 100/25 100/35 

Keverék 
viszkozitás mPa*s 

326 324 380 430 280 292 1100 272 315 

Keménység 
Shore D (ISO 868) 

86 84 89 86 86 85 88 80 79 

Keverék sűrűség 1,06 1,05 1,05 1,04 1,05 1,06 1,01 1,11 1,10 

Gél idő 4 cm 
öntési 

vastagságnál, 23 
C-on 

15 perc 58 perc 
7 óra 16 

perc 
18 óra 

52 perc 
14 óra 
14 perc 

24 óra 
4 óra 46 

perc 
n.a. 33 óra 

 

Rugalmas verzió 

 

Keverési arány 
súly, WWA/WWB 

100/40 100/50 100/60 100/70 100/80 100/90 

Shore D keménység 
14 nap után, 23 C-on 

85 82 78 67 43 21 

Shore D keménység 
8 óra után, 40 C-on 

86 84 83 75 55 35 

Nyúlás %-os értéke 
14 nap után 23 C-on 

2.8% - - - - 74% 

Nyúlás %-os értéke 
8 óra után 40 C-on 

2.3% - - - - 85% 

 

  



 

Alkalmazási útmutató 

Tárolás: ajánlott tárolási hőmérséklet 20 és 25 C között. Ha a gyanta hőmérséklete alacsony, az álaga 

sűrűbbé válik, nehezebben távoznak a levegő buborékok az öntés után. Ha magasabb a 

hőmérséklete akkor a kötési folyamat felgyorsulhat, és a kötés során a gyanta megsárgulhat, 

berepedhet. 

Keverés: a minőségi problémák nagy része a nem megfelelő keverésre vezethető vissza. Tanácsos 

betartani az alábbi lépéseket: mivel az A és B komponens arányát mindig súly arányban adja 

meg az adatlap, ezért mérje ki pontosan mérleggel a komponenseket. Két edényes keverés 

ajánlott, ami azt jelenti, hogy miután kimérte az A komponenst és hozzá adagolta a B 

komponenst, keverje össze alaposan, lassú mozdulatokkal – hogy kevés levegőt vigyen be a 

gyantába. Aztán a keveréket öntse át egy tiszta edénybe. Alaposan kaparja ki, szedje le az 

anyagot az első keverőedény faláról. A második keverőedényben is keverje még 2-3 percig 

gyantát, amíg teljesen homogén nem lesz. 

Öntés: a homogénre kevert keveréket kezdje el önteni a forma (szerszám) legmélyebb pontjába. A 

levegő buborékok az első 15 percben távozni fognak az öntvényből. Nincs szükség a gyanta 

vákuum alatti kilevegőztetésére, csak a HT verzió esetében. 

Térhálósodás: minél vékonyabb az öntvény, annál lassabb lesz a térhálósodás. A vastagabb 

öntvények esetén, hogy elkerüljük a gyors reakciót és a gyanta „megégését”, érdemes az első 

15 perc után, az öntvényt hűvös helyre vinni, a 23 C alatti hőmérséklet lassítja a reakciót. 

Szerszámbontás: csak a teljes térhálósodás lezárulása után vegye ki a terméket a szerszámból. A 

reakció lezárulását legegyszerűbben a keménység mérésével tudja megállapítani.  

Ha további kérdése lenne, keresse a Novia Kft. munkatársait, az alábbi elérhetőségeken: 

Novia Kft. 

E-mail: novia@novia.hu 

Tel: 06 20 222 7161 
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