
KPOX  HYVER 2250
Resina de Infusão 

Descrição do produto

K-HYVER 2250 é uma resina de cura em temperatura ambiente para processo de infusão 
a vácuo (SCRMIP ou RTM), que é composto de agente principal e endurecedor de epóxi 
modificado por vinil e pode ser aplicado a pás eólicas, iates e grandes produtos 
estruturais. As principais propriedades do K-HYVER 2250 são baixa viscosidade, longa 
tempo de gel e baixo encolhimento. A vantagem de usar o K-HYVER 2250 é a boa adesão
ao UP gelcoat e boa impregnação afetam a fibra de vidro.

Aplicação

• Indústrias transformadoras marítimas.

Método de Fabricação

• Pode ser facilmente aplicado por processo de infusão a vácuo (SCRMIP ou RTM)

Propriedades típicas da resina líquida
Propriedade K-HYVER 2250-A K-HYVER 2250-B K-HYVER 1305 *

Aparência Líquido claro âmbar Líquido azul claro Líquido claro

Viscosidade (cps/25°C) 250~450
(LVT#3-60rpm)

5~20
(LVT#3-60rpm)

0~20
(LVT#1-60rpm)

Prazo de validade 
(meses/25°C)

6

Pot Life*1 Depende da condição de cura
*1 HYVER 2250-A：HYVER 2250-B：HYVER 1305：MCP-75＝100：20：0.1~0.7：2 

Tempo típico de gel*2 
Temp. (ºC) HYVER 2250-A HYVER 2250-B HYVER 1305 * MCP-75

>35

100 20

0,1

2
30~35 0,3

20~30 0,5

<20 0,7
*2 O tempo do gel é superior a 60 minutos.

Os dados aqui apresentados são considerados precisos e confiáveis. Exigimos que os clientes inspecionem e testem o nosso produto antes de o utilizar e 

que satisfaçam eles mesmos quanto ao conteúdo e adequação para suas aplicações específicas. As informações aqui contidas são para ajudar os clientes 

a determinar se nossos produtos são adequados para suas aplicações, mas não devem ser tomados como garantia, garantia expressa ou garantia 

implícita de comercialização ou adequação para finalidade particular, nem qualquer forma de proteção de qualquer lei ou patente a ser inferida. Todos os 

direitos de patente são reservados. O remédio exclusivo para todos os problemas comprovados reivindicações é limitada à substituição de nosso material e

em nenhum caso seremos responsáveis por danos especiais, incidentais ou consequentes. 
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Propriedades típicas de fundição clara de resina curada *3
Propriedade SI Padrão dos EUA Método de teste

Resistência à tração 78~87 MPa 11.300~12.700 psi ASTM D638

Módulo de tração 3,2~3,7 GPa (4,6~5,4) x 105 psi ASTM D638

Alongamento de
tração

5,8~8,3% 5,8~8,3% ASTM D638

Resistência à flexão 135~155 MPa 19.600~22.500 psi ASTM D790

Módulo de flexão 3,3~4,0 GPa (4,7~5,8) x 105 psi ASTM D790

Temperatura de
distorção de calor*4 72~89 °C 161~192 °F ASTM D648

*3 HYVER 2250-A：HYVER 2250-B：HYVER 1305：MCP-75＝100：20：0,5：2
*4 Condição de cura para HDT：>16 horas à temperatura ambiente e depois 8 horas 
a 80°C.
*5 Os valores referem-se apenas a KPOX HYVER 2250 e propriedade típica, não 
devem ser interpretados como especificações.

AVISO EM USO
1. O tempo de gel do KPOX HYVER 2250 é afetado principalmente pela temperatura. As variações
de cura características podem ser causadas pelas variações de catalisador, humidade, pigmento, 
cargas e outros aditivos. É recomendado que os fabricantes verifiquem as características de cura 
com uma pequena quantidade de resina antes processo de produção em massa.

2. KPOX HYVER 2250 é um produto químico potencialmente reativo. Por favor, armazene-o no 
escuro e mantenha-o longe de
calor e sol direto.

3. Os recipientes não completamente esvaziados devem ser fechados imediatamente após o uso.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MANUSEIO DE MATERIAIS
CONTATO COM A PELE:

Lave bem a área exposta com água e sabão imediatamente. Remova as roupas contaminadas. lavar
roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

CONTATO com a vista:
Lave com grande quantidade de água imediatamente e continuamente por 20 minutos, levantando as
pálpebras superiores e inferiores ocasionalmente. Procure atenção médica.

INGESTÃO:
Não induza o vómito. Mantenha a pessoa aquecida, quieta e procure assistência médica. Aspiração 
de material pelos pulmões podem causar pneumonite química que pode ser fatal.
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INALAÇÃO:
Se afetado? Remova o indivíduo para o ar fresco. Se a respiração estiver difícil, administre 
oxigénio. Se a respiração parou, dar respiração artificial. Mantenha a pessoa aquecida, quieta e 
procure atendimento médico.

PROTEÇÃO PESSOAL:
Não respire os vapores. Alta concentração de vapor pode ser perigosa. Manter fora dos esgotos. 
Eliminar tudo fontes de ignição nas proximidades do derramamento ou vapor liberado para evitar 
incêndio ou explosão. Para grandes derramamentos, avise o público sobre perigo de explosão a 
favor do vento. Verifique a área com o medidor de explosão antes de entrar novamente na área. 
Aterre e ligue tudo recipientes e equipamentos de manuseio.

ARMAZENAMENTO DE RESINA:
Mantenha afastado de fontes de ignição; chamas, luzes piloto, faíscas elétricas e ferramentas de 
faísca.

PROIBIDO FUMAR. Não armazene sob luz solar direta. Armazenar separado  de materiais 
oxidantes, peróxidos e sais metálicos. Guarda recipiente fechado quando não estiver em uso. Para 
garantir a máxima estabilidade e manter as propriedades ideais da resina, as resinas devem ser 
armazenados em recipientes fechados em temperaturas abaixo de 25oC (77oF). Cobre ou ligas 
contendo cobre devem ser evitados como recipientes.

DERRAMAMENTOS:
Elimine todas as fontes de ignição (flares, chamas, incluindo luzes piloto, faíscas elétricas). Pessoas 
que não usam o equipamento de proteção deve ser excluído da área do derramamento até que a 
limpeza seja concluída. Pare de derramar em fonte, dique a área do derramamento para evitar a 
propagação, bombeie o líquido para o tanque de salvamento. O líquido restante pode ser absorvido
em areia, argila, terra, absorvente de piso ou outro material absorvente e despejado em recipientes.

DEPÓSITO DE LIXO:
Destruir por incineração líquida de acordo com a regulamentação aplicável. O absorvente 
contaminado deve ser eliminados de acordo com os regulamentos governamentais.

QUANTIDADES:
A embalagem padrão é em IBC de 1000 litros, peso 1100kg por barril ou barril de 200 litros, peso 
200kg por barril ou Barril de 20 litros, peso 20kg por barril

Os dados aqui apresentados são considerados precisos e confiáveis. Exigimos que os clientes inspecionem e testem o nosso produto antes de o utilizar e 

que satisfaçam eles mesmos quanto ao conteúdo e adequação para suas aplicações específicas. As informações aqui contidas são para ajudar os clientes 

a determinar se nossos produtos são adequados para suas aplicações, mas não devem ser tomados como garantia, garantia expressa ou garantia 

implícita de comercialização ou adequação para finalidade particular, nem qualquer forma de proteção de qualquer lei ou patente a ser inferida. Todos os 

direitos de patente são reservados. O remédio exclusivo para todos os problemas comprovados reivindicações é limitada à substituição de nosso material e

em nenhum caso seremos responsáveis por danos especiais, incidentais ou consequentes. 
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