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Os valores indicados são fornecidos com base no conhecimento actual e são apenas indicativos não podendo ser 
usados para elaborar qualquer especificação técnica. Para mais informações consulte os nossos serviços técnicos.  

 

 M 60 

Pasta Master 

                                           (Pasta para fabrico de modelos) 

 

 

Descrição 

O BIRESIN M60 é uma pasta de epóxi bicomponente, de baixa densidade e maquinável, que 

endurece à temperatura ambiente. 

O produto é composto de uma resina epóxi modificada de cor castanha e de um endurecedor 

especial de cor branca. 

Os componentes são fáceis de misturar e pode ser aplicada à espátula de uma só vez ou em 

várias camadas, incluindo em paredes verticais. A mistura pode ser aplicada sobre estruturas 

pré-fabricadas em madeira ou outro material. A adesão entre camadas é muito boa, mesmo 

sobre material endurecido. 

A adesão à madeira requer condições de limpeza prévias e uma baixa humidade. Sobre 

alumínio ou metais ferrosos, recomendamos um tratamento prévio da superfície com jacto de 

areia. 

 

BIRESIN M60 com endurecedor M60 pode ser aplicado em superfícies verticais até uma 

espessura máxima de 5 mm. 

BIRESIN M60 com endurecedor F4 (proporção da mistura 100:15), dá origem a uma mistura 

muito fluida, podendo ser utilizada por vazamento para espessuras até aos 40 mm. 

BIRESIN M60 com endurecedor S10 (proporção da mistura 100:12) dá origem a mistura de 

secagem rápida para trabalhos de reparação e adesão. 

BIRESIN M60 com endurecedor P7 (proporção da mistura 100:15) é muito semelhante à 

mistura obtida com endurecedor S10, sendo, no entanto, mais apropriada para trabalhos em 

superfícies verticais. 
 

Depois de endurecido, BIRESIN M60, pode ser maquinado e polido com as ferramentas 

tradicionais para madeira ou metal. O material apresenta uma granulometria muito pequena, 

permitindo obter acabamentos muito lisos e praticamente sem poros na superfície. 

 

Aplicações 

Construção de modelos ou como núcleo em construções do tipo sandwich. 
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Dados técnicos 

Endurecedor                                 M60                              S10 

Proporção da mistura:                100: 30                         100: 15 

Temperatura de trabalho:         18 a 22 ºC                     18 a 22 ºC 

Tempo de endurecimento:          12 horas                       3 horas 

Densidade:                               0.77 g /cm3                 0.7 g /cm3 

Cor:                                             castanho                       castanho 

Resistência à flexão:                  25 N /mm2                    32 N /mm2 

Resistência à tração:                14 N /mm2                    13 N /mm2 

Resistência à compressão:        35 N /mm2                    34 N /mm2 

Dureza Shore D:                               65                                   69 

Temperatura de deformação 

sob carga (H.D.T.):                          47 ºC                                -- 

Contração linear:                       0.016 mm/m                   0.016 mm/m 

(1000 x 40 x 10) 

 

Utilização 

Misturar os dois componentes até se obter uma cor homogénea. Para pequenas quantidades a 

mistura manual é suficiente. Recomendamos, no entanto, o uso de misturadores mecânicos 

para maiores quantidades. Devido à exotermia do material, este depois de misturado deve ser 

espalhado sob a forma de uma camada fina sobre uma superfície lisa, antes de ser aplicado 

sobre o modelo. 
 

Apresentação 

BIRESIN M60 -- resina ...................10 Kg 

BIRESIN M60 -- endurecedor..........3 Kg 

BIRESIN F4 -- endurecedor ............1.5 Kg 

BIRESIN S10 -- endurecedor ..........1.5 Kg 

BIRESIN P7 -- endurecedor ............1.5 Kg 

 

Armazenagem 

O produto tem uma estabilidade de um ano, quando armazenado à temperatura ambiente nos 

recipientes de origem, protegidos da humidade. 

 

Higiene e segurança 

A zona de trabalho deve estar limpa e ser ventilada. Deve evitar-se todo o contacto com a pele 

e olhos da resina e do endurecedor. 

Devem ser seguidos as normas das autoridades sanitárias da Comunidade Europeia referentes 

à utilização de resinas epóxis. 


