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Opis 
Dyspersja pigmentów i wypełniaczy  w roztworze średniomolekułowej  żywicy 
epoksydowej i rozpuszczalników z dodatkiem substancji uszlachetniających. 

 
Zastosowanie 
EPONAL S 2321 stosuje się jako farba wierzchnia z połyskiem do metali. Sucha powłoka 
jest odporna na wilgoć, różne chemikalia, oleje i niektóre rozpuszczalniki.  Emalia 
nie jest przeznaczona do trwałej ochrony przeciw czynnikom atmosferycznym. 
Powłokę można łatwo szlifować, polerować pastą i środkami do polerowania. 

 
Odcień barwy  
Według wzornika  STN, RAL lub zgodnie z umową z odbiorcą. 

 
Rozcieńczalnik 
S 6300 

 
Dodatek utwardzający 
S 7300 

 
Proporcja utwardzania  
• 100 części S 2321 : 35 części S 7300 (wagowo) 
• dla odcieni 1999, 4530, 4573, 4700, 5300, 5690, 7550, 8300 
100 części S 2321 : 50 części S 7300 (wagowo) 

 
Dane techniczne produktu 

Właściwości w dostarczanym stanie 
gęstość 1,05 – 1,25 g/cm3 

czas wypływu (dysza ø 4 mm/23 °C) 30 – 70 s 
zawartość substancji nie ulatniających się  najmniej 55 % 
orientacyjna wydajność 5 – 8 m2/kg 
VOC 495 g/l 
Schnięcie 
stopień 1 najwięcej 2 h 
stopień 2 nawięcej 5 h 
stopień 4 najwięcej 24 h 
Właściwości gotowej powłoki 
połysk  najmniej 90 % 
twardość sprawdzana ołówkiem  najmniej stopień 4 
twardość sprawdzana wahadłem najmniej 13 % 
zdolność krycia stopień 1 – 2 
przyczepność  stopień 0 – 1 
grubość jednej warstwy  30 – 35 µm 

 
Zalecany stan podłoża  

poprzednia powłoka sucha,czysta 
minimalna temperatura przy aplikacji +5 °C 
tmperatura podłoża musi być  najmniej +3 °C ponad punktem rosy 
wilgotność względna powietrza  w  granicach  30 – 70 % 

Wskazówki dotyczące aplikacji 
Natrysk 
zalecany  rozcieńczalnik S 6300 
ilość rozcieńczalnika 10 – 20 % 
otwóry dyszy 1,8 mm 
ciśnienie 0,3 – 0,4 MPa 
Pędzel 
Zalecany  rozcieńczalnik S 6300 
ilość rozcieńczalnika 0 – 15 % 

 
Nakładanie farby, rozcieńczanie, czyszczenie narzędzi 
EPONAL S 2321 nakłada się w formie natrysku lub pędzlem na powierzchnię 
zeszlifowaną, pozbawioną rdzy, kurzu i wilgoci, pomalowaną farbą  S 2300 
(rozdz. 1.2). Przed użyciem emalię miesza się z utwardzaczem do farb 
epoksydowych S 7300 (kap. 6.2) w proporcji wagowej 100 części emalii i 35 
części wagowych dodatku utwardzającego. Mieszankę należy dokładnie 
przemieszać i pozostawić około 30 min. do zareagowania składników a następnie 
uregulować czas wypływu rozcieńczalnikiem S 6300 (rozdz. 6.1) przy malowaniu 
pędzlem 35 – 40 s, przy natrysku 20 – 25 s. Żywotność mieszanki z 
utwardzaczem jest najmniej 4 godz., należy przygotować tylko taką ilość, 
którą się zdąży wykorzystać.  Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem  S 6300. 
Przed użyciem dokładnie wymieszać! 
W odcieniu 1000 jest odpowiednia do pośredniego kontaktu z żywnością np. do 
malowania regałów, podłóg w magazynach spożywczych, ale nie może być 
stosowana do malowania przedmiotów, będących w bezpośrednim kontakcie z 
artykułami spożywczymi. 
 
Przykład zastosowania 
Malowanie metali 
• 1-raz farba epoksydowa S 2300 (rozdz. 1.2) 
• po 24 godz. 1 do 2-razy S 2321 (rozdz. 1.2) 
• drugą warstwę można nałożyć po 24 godz. Schnięcie i utwardzenie filmu można 

przyśpieszyć poprzez dosuszanie przy temp. 60 – 100 °C przez okres 60 wzgl. 30 min. 
 
Żywotność powłok wykonanych jak w przykładzie  przy właściwym przygotowaniu 
powierzchni, zachowaniu warunków aplikacji, w zależności od ilości nałożonych warstw  i 
ogólnej grubości powłoki wynosi 7 do 10 lat. 
 
Pakowanie 
Opakowania o masie 0,4 kg do 50 kg lub o objętości 0,4 l do 50 l. 
 
Warunki przechowywania  
Przechowywać w  suchym, dobrze wietrzonym magazynie przy temp. +5 do +25 °C 
w oryginalnych dobrze zamkniętych opakowaniach. Unikać mrozu i nasłonecznienia. Magazyn  
zgodny z wymaganiami przy magazynowaniu cieczy palnych I.klasy niebezpieczeństwa.    
 
Stopień palności 
Ciecz palna I. klasy niebezpieczeństwa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JK 246 231 50 PN 112 362 93 15 


