
 

 
 
 

PC 5800 BL 
Adeziv epoxidic 

 
 

 

EN 1504-4 

1. Descriere: 

Produsul PC® 5800 / BL este un adeziv epoxidic, bicomponent, fără solvenţi. 

 

2. Domenii de aplicare: 

PC® 5800 / BL este ideal pentru lipirea de: 

 laminate din fibre de carbon pe beton, lemn sau oţel 

 plăci metalice pe beton sau oţel pentru consolidarea structurilor 

 elemente din beton 

 

3. Proprietăţi: 

PC 5800® / BL este un adeziv epoxidic cu o foarte bună aderenţă la beton, metal sau 

laminate din fibra de carbon. 

 

4. Date tehnice: 

 Componenta A: pastă neagră 

 Componenta B: pastă albă 

 Densitatea produsului întărit: 1,75 g/cm³ 

 Reactivitate la 20°C: timpul pe parcursul căruia amestecul format din 1030 g 

PC® 5800 / BL componenta A şi 470 g PC®® 5800 / BL componenta B trece de 

la o temperatură de 20°C la 40°C: 85 minute 

 Raport de amestecare: 5,15 kg A / 2,35 kg B 

 Rezistenţă la compresiune (EN 12190) 

o După 24 ore la 20°C: 56 N/mm² 

o După 7 zile la 20°C:   88 N/mm²  

 Modulul de elasticitate sub presiune (EN 13412): 7,5 GPa 

 Rezistenţă la întindere din încovoiere (EN 13892-2, după 7 zile la 20°C): 46 

N/mm²  

 Rezistenţă la tracţiune (EN 527-2, după 7 zile la 20°C): 24,3 N/mm²  

 Aderenţă la beton (EN 1542): >2,5 N/mm² (rupere în beton) 

 Aderenţă la metal (EN 1542): 23,83 N/mm²  

 Rezistenţă la forfecare la forţe ortogonale=0 (EN 12188): 28 N/mm² 
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 Rezistenţa la forfecare (EN 12188): 

o La θ = 50°C: 63,7 N/mm² 

o La θ = 60°C: 67,4 N/mm² 

o La θ = 70°C: 92,5 N/mm² 

 Contracţie (EN 12617-1): 0,06% 

 Coeficient de dilataţie termică (EN 1770): <100 10-6 / K 

 Temperatură de cristalizare: Tg (EN 12614) : 78,36°C 

 Durabilitate (cicluri termice şi de umezire cf EN 13733): trecută, cf. prescripţiilor 

normei EN 1504-4 

 Lucrabilitate la  20°C (EN ISO 9514) : min. 40 minute 

 Consum: +/- 1,5 kg/m² per mm de grosime de strat 

Lățimea laminatului PC Carbocomp Consum standard* de PC® 5800 BL 

50 mm 0,25 – 0,35 kg/m 

60 mm 0,30 – 0,40 kg/m 

80 mm 0,40 – 0,55 kg/m 

90 mm 0,50 – 0,70 kg/m 

100 mm 0,55 – 0,80 kg/m 

120 mm 0,65 – 1,00 kg/m 

150 mm 0,85 – 1,25 kg/m 

*consumul depinde de planeitatea stratului support 

 

 Timp de întărire: la 20°C suportul elementelor lipite cu PC® 5800 / BL poate fi 

îndepărtat după 24 ore. Acest termen se scurtează dacă temperatura este mai 

ridicată şi se măreşte dacă temperatura este mai mică. 

 Temperatură de aplicare: min 10°C, max. 30°C (temperatura mediului şi a 

suprafeţei) 

 Posibilitate de punere sub sarcină: la 20°C punere completă sub sarcină 

mecanică după 3 zile, la 30°C după 2 zile, la 10°C după 7 zile 

 Depozitare: 24 luni de la data producţiei, în ambalaj original, sigilat şi intact, la 

loc uscat (între +5°C şi +30°C) 

 

5. Punere în operă 

 Amestecaţi bine cele două componente (A şi B) până se formează o masă 

omogenă şi gri 

 Aplicaţi amestecul pe placa ce trebuie lipită, cu ajutorul unei mistrii, spatule sau 

dispozitiv de lipire. 

 După poziţionarea laminatului pe elementul ce trebuie ranforsat, acesta trebuie 

să fie apăsat cu putere pentru a asigura repartizarea uniformă a adezivului pe 

întreaga suprafaţă. După lipire, laminatele trebuie să fie sprijinite timp de 24 ore 

sau să fie prinse imediat cu buloane. 
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6. Ambalaj 

Componenta A: 5,15 kg 

Componenta B: 2,35 kg 

Greutatea amestecului: 7,5 kg 

 
7. Curăţare 
Produsul neîntărit poate fi curăţat cu PC® 5900. 
 
8. Precauţii şi măsuri de siguranţă 

 A se evita contactul cu pielea şi ochii. 

 A se purta ochelari şi mănuşi de protecţie. 

 Aveţi grijă ca produsul să nu fie nici în contact, nici amestecat cu apă sau 

umiditate. 

 Pentru mai multe informaţii consultaţi fişa de securitate. 
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Îmbinări structurale prin lipire pentru consolidări cu plăci lipite, pentru 

utilizări altele decât cele cu cerinţe de performanţă reduse  
(pe bază de răşină epoxidică) 

 
 

Caracteristici de aderenţă și aplicări 
adecvate: 

Rezistenţa la smulgere ≥ 14 N/mm2 

Rezistenţa la forfecare la  
500 ≥ 50 N/mm2 

600 ≥ 60 N/mm2 

700 ≥ 70 N/mm2 

Aplicări adecvate și întărire în condiții 
de mediu speciale: 

 
NPD 

Durabilitate (termică și la umiditate): Trecut 
Rezistenţa la rupere: ≥ 12 N/mm2 

Contracţie/expansiune: ≤ 0,1% 
Modul de elasticitate: ≥ 2000 N/mm2 

Lucrabilitate: 40 min la 200C 
Coeficient de dilatare termică:  ≤ 100 x 10-6 per K 

Transferul de temperatură prin sticlă: ≥ 400C 
Reacția la foc: EuroClasa F 
Durabilitate: Trecut 

Substanţe periculoase Conform 5.4 

 
 
 
 
 
 
 
Aceste informaţii sunt  oferite pe baza datelor cunoscute de către noi. Reprezintă o posibilă sugestie utilă pentru testările pe care aţi putea dori 
să le faceţi. Prezenul material poate fi modificat pe măsură ce noi informaţii şi teste vor fi disponibile. Nu oferim nicio garanţie şi nu nu ne 
asumăm nicio obligaţie sau responsabilitate în legătură cu aceste informaţii. 
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