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Heldere EPOXY 
GIETHARS 

Toepassing  

Voor het opgieten van: 

 Tafelbladen 

 Dienbladen 

 Foto's 

 Schilderijen 

Neem een tafel, dien-

blad, foto of schilderij 

en zet deze waterpas. 

Zorg ervoor dat de 

eventuele verf al enige 

tijd goed is opge-

droogd / uitgehard 

Plak foto`s of andere materialen 

vast aan de ondergrond met dub-

belzijdig tape. Dit ter voorkoming 

van drijven. Zorg voor een omhei-

ning van het te gieten oppervlak dit 

kunt u maken van o.a. plastic tape. 

Component A & B in 

gelijke volume delen 

mixen. Mix de vloei-

stoffen totdat de lucht-

bellen helder zijn. 

Giet de epoxyhars rustig over het 

oppervlak strijk daarna de hars uit 

met een roerhoutje. Zet het werk-

stuk stofvrij weg. Luchtbellen ver-

dwijnen vanzelf na enkele uren. Op-

pervlakte hoeft niet met een gas-

brander na behandeld te worden. 

Epoxygiethars in vergelijking met  

 Glasheldere giethars (polyesterhars) 

Voordeel 

-Geen krimp 

-Goede hechting 

-Sterk en taai 

-Glad oppervlak 

Nadeel 

-Prijs 

-Mengverhouding is belangrijk 

-Tragere uitharding 

1 2 

3 
4 

Ver: 03/2015 

KENMERKEN  

Glad oppervlak Mengverhouding 1 op 1 (geen weegschaal nodig) 

Transparante hars UV gestabiliseerd (geen vergeling door UV stralen) 
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Heldere EPOXY 
GIETHARS 

Specificaties van de Wilsor  

Heldere epoxy giethars 

Stofdroog:  2 dagen bij 20°C  

Uitharding: 7 dagen bij 20°C  

 

Het verkrijgen van een ronde rand 

Waar epoxy uithard in contact met de mal ontstaat vaak 

een scherpe rand. Hier wordt beschreven hoe u deze rand 

kunt bewerken tot een gladde doorzichtige ronding. 

U kunt de rand met een 

scherp mes afsnijden. 2 da-

gen na het gieten is de hars 

hiervoor het meest geschikt. 

Schuur de randen met korrel: 

 80 

 180 

 600 

 1200 nat 

7 dagen na het gieten is de hars hiervoor het 

meest geschikt. 

Polijst het oppervlak met Wilsor Polijst 

pasta. Breng de pasta op een schone 

doek en wrijf deze vervolgens over het 

ruwe oppervlak. Boen met een tweede 

doek de pasta goed uit. 

A 

B 

C 

Wilsor Polijst Pasta 250ml 


