
Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih 
do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne 
odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se 
naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli 
ustnih priporočil. 
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        AQUARES steklasto transparentna zalivna smola 
 
 
Aquares je visokokakovostna kristalno transparentna 
zalivna smola, primerna za izdelavo odlitkov in 
premazov z visokim sijajem.  
 

AQUARES se strjuje pri sobni temperaturi z minimalnim 
skrčkom. Živahne barve in efekte dosežemo z dodatkom 
VIVAT ali EFEKT pigmentov ali KOLORO prosojnih 
barvil.  
 

Uporaba: izdelava prototipov, leče, reprodukcija 
skulptur, dekorativni ulitki, nakit, posebni efekti, 
rekviziti, premazovanje predmetov, ki prihajajo v stik 
z živili... 
 
Največja priporočljiva debelina ulitka je 25 mm.  
Za večje debeline se priporoča ulivanje v več slojih. Vsak naslednji sloj se dolije 
potem, ko je predhodni sloj že želiral oz. se strdil. 
 

 

 
 

Smola AQUARES je bila v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano 
preizkušena glede kontakta s hrano. 
(številka vzorca 17/40024, Poročilo o izvedeni nalogi 2131b-17/28339-17/40024/2) 
AQUARES v pravilno utrjeni obliki (sušeno vsaj 48 ur pri sobni temperaturi; površina oprana 
detergentom za pranje posode) je skladna z: 
 

 

Mešalno razmerje A:B utežni deli 100 : 50 
Odprti čas (100 g pri 23°C) min 15 
Razkalupljanje pri sobni temperaturi ur 3-5 ur 
Končna trdota ur 24 ur 
Največja debelina pri posamičnem ulivanju 
(zelo odvisno od geometrije odlitka) 

 
mm 

 
25 mm 
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