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PRODUTOS DESCRIÇÃO DIFERENCIAIS APLICAÇÕES

epHoxaL RAL 120
epHoxaL HAL 113

epHoxaL RAL 122
epHoxaL HCL 229

epHoxaL RHLL 216

Sistema epóxi líquido de baixa 
viscosidade e reatividade média, 
rígido e cura em temperatura 
ambiente.

Impregnação ou Laminação de 
peças diversas.

Sistema epóxi para impregnação 
de baixa viscosidade e alta 
resistência térmica

Sistema epóxi monocomponente 
líquido com solvente de baixa 
viscosidade e reatividade média, 
rígida com cura em estufa.

Desenvolvido para aplicação em 
processo de Laminação de cura 
ambiente ou em estufa. Próprio 
para impregnação, após curado
apresenta ótimas características 
mecânicas e elétricas.

Sistema para impregnação de 
componentes elétricos pelo 
processo V.P.I – Vacuum Pressure 
Impregnation. Sistema rígido de 
alta resistência térmica.

O sistema pré cura em 30 a 40
minutos a 120ºC, para garantir 
máxima resistência realizar a pós 
cura de 2 horas a 120ºC.
Resistência térmica (TG) 120ºC

Sistema monocomponente para 
fabricação de tecidos 
pré-impregnados ou pré-pregs. 

Pode ser aplicado ao processo de 
pultrusão para produção de perfis 
ou como sistema de laminação 
para a produção de placas de fibra 
de vidro do tipo G11.
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epHoxaL RHLL 226

Sistema epóxi monocomponente 
líquido com solvente de baixa 
viscosidade e reatividade média, 
rígida com cura em estufa.

O sistema pré cura em 30 a 40
minutos a 120ºC, para garantir 
máxima resistência realizar a pós 
cura de 2 horas a 120ºC.
Resistência térmica (TG) 155ºC

Sistema monocomponente para 
fabricação de tecidos 
pré-impregnados ou pré-pregs. 
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Sistema epóxi líquido de baixa 
viscosidade, baixa reatividade, 
rígido e de cura em 
temperatura ambiente.

Sistema epóxi líquido de baixa 
viscosidade, baixa reatividade, 
rígido e de cura em 
temperatura ambiente.

Sistema epóxi líquido de baixa 
viscosidade, baixa reatividade, 
rígido e de cura em 
temperatura ambiente.

epHoxaL RAL 120
epHoxaL HLL ex 10321

epHoxaL RAL 120
epHoxaL HLL ex 10322

epHoxaL RAL 120
epHoxaL HLL ex 10323

Este sistema oferece tempo 
de uso a 25ºC de 40 min.

Processo de Laminação de 
cura ambiente ou em estufa.

Processo de Laminação de 
cura ambiente ou em estufa.

Processo de Laminação de 
cura ambiente ou em estufa.

Este sistema oferece tempo 
de uso a 25ºC de 80 min.

Este sistema oferece tempo 
de uso a 25ºC de 120 min.

epHoxaL RCC 414 FR
epHoxaL HCL 414 FR

Sistema epóxi com cargas 
minerais e de reatividade média, 
rígida e cura em temperatura
ambiente ou em temperatura 
média.

Viscosidade média em temperatura 
ambiente tem como principal 
característica ser auto extinguível.
Possui boa rigidez dielétrica e boas 
características de resistências 
mecânicas.

O sistema foi desenvolvido para 
aplicação em processo de fundição 
para cura ambiente.
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