ENTROPY – MAKE THINGS BETTER
ENTROPY epoxy kan anvendes til fremstilling af emner til aktiv sport, kunst og kunsthåndværk
og til grønt byggeri og produktdesign. Til et hvert projekt, OG for planeten.
SUPERIOR PERFORMANCE
Molekylet er det, du laver af det. Vores harpiks er designet til styrke og brugervenlighed.
BIO
Drives af planter. Vores Super Sap-teknologi erstatter petro-kemikalier med fornyelige, biobaserede materialer.
GRØNT MILJØ
Grøn bør ikke bare være en farve. Vi arbejder hårdt på at definere miljømæssige fordele ved vores harpiks.
HVORFOR BRUGE SUPER SAP
Entropy Resins er en ny generation indenfor epoxyprodukter. Produkter, der ikke blot præstere, men også tager et
afgørende skridt i retning af at sænke vores indvirkning på miljøet.

BEDRE
Vores Super Sap-serie af epoxyharpiksprodukter dækker en bred vifte af applikationer og fremstillingsprocesser.
Uanset om du er en stor producent eller gør det selv mand, har vi et system, der passer til dig. Fra højt ydende
kompositter til grønne byggematerialer er Super Sap svaret!

RENERE FOR MILJØET
Reducer dit carbon footprint. Ved at anvende grønne kemi teknikker, der kræver mindre energi og producerer færre
skadelige biprodukter, reducerer vi drivhusgasemissionerne fra produktionen af vores harpiks med 33%
sammenlignet med konventionelle oliebaserede epoxier. Ved hjælp af nutidens moderne livscyklusanalyse
teknikker kan vi demonstrere, hvordan vores harpikser kan hjælpe dine produkter med at reducere deres
miljøpåvirkning.
BÆREDYGTIGHED
Ikke alt kulstof er skabt ens. Vi erstatter oliebaseret kulstof med fornyeligt plantebaseret kulstof. Råmaterialerne,
der indgår i vores harpikser, er samprodukter eller affald af andre industrielt vigtige processer. Disse materialer
konkurrerer ikke med fødekilder eller fortrænger fødevarebaseret landbrug. Ved at anvende en international
standard metode, verificerer vi det fornyelige indhold af harpikserne, så du ved præcis, hvor de kommer fra.
ENTROPY Produktoversigt

ONE Epoxyresin med højt bioindhold til generelle lamineringer og coatings
Systemet SUPER SAP® ONE er førende i branchen inden for USDA BioPreferredSMcertificerede lamineringsepoxysystemer, der hærder ved stuetemperatur. Dette nye
system, der er baseret på vores originale Super Sap 100/1000-formel, har hurtigere
hastighed, lavere viskositet og indeholder hurtige luftfrigørende egenskaber, der er
ideelle til fiberforstærkede kompositlamineringer og coatings. Super Sap® ONE er
udviklet med det formål at skabe optimal balance mellem højt ydende og
brancheførende biobaseret vedvarende indhold.
Super Sap –
Make Things Better.
BRT
Optisk bleget epoxy med forbedret UV-bestandighed til ultrahvide surfboards og
marine epoxy-applikationer.
SUPER SAP® BRT SYSTEM er et optisk bleget epoxy system til klar laminering, der
er designet specifikt til ultrahvide kosmetiske applikationer som f.eks.
surfboardlaminering over EPS-skum (polystyren) eller PU-skum (polyurethan) foam.
®
Baseret på Entropy Resins’ klassiske CLR (KLAR epoxyresin) kan Super Sap BRT
(OPTISK BLEGET epoxyresin) sammensættes med alle hærdere af typen CLR Clear
Hardener.
Super Sap – Make Things Better.

CCR (Clear Casting Resin)
Klar, flydende epoxyresin med lav viskositet til høj filmtykkelses coatings, støbning,
indstøbning og indlejringer.
®
Systemet SUPER SAP CCR er et system bestående af en klar, UV-stabiliseret
epoxy, der er designet specifikt til coatings, støbe-, indstøbnings- og
indlejringsapplikationer. Et lavt farveniveau og lav viskositet giver krystalklare
støbninger uden bobler, hvilket er ideelt til kunstneriske applikationer og
hobbyapplikationer. Systemet har to hærdehastigheder: langsom (CCS) til
tyklagsstøbte resinapplikationer og hurtig (CCF) til hurtigt støbte resinapplikationer i
form af små projekter, coatings eller som f.eks. resinsmykker m.m.
Super Sap – Make Things Better

CLR
Klar, UV-stabil epoxyresin til farvestærke lamineringer, coatings og marine
epoxyapplikationer.
Epoxyresinet SUPER SAP® CLR er vores flagskibssystem inden for højtydende
epoxyresin til klar coating. CLR-systemet er et vandklart, UV-stabiliseret epoxysystem
til applikationer, der kræver epoxyresin med lav farve- og gulningseffekt som f.eks.
applikationer med stærke farver. Dette system omfatter en pakke med hurtige
luftfrigørende egenskaber og UV-bestandighed i verdensklasse. SUPER SAP® CLR
virker med flere forskellige hærdere, så dine arbejdsparametre opfyldes. Produktet
har en ideel viskositet til en bred vifte af applikationer, der bruger
håndoplægningsteknikker med hurtig hærdning ved stuetemperatur.
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305
Flydende epoxyresin med højt bioindhold til kompressionsstøbningsprocesser og
generelle formål.
Systemet SUPER SAP® 305 er et alsidigt epoxysystem, der er designet specifikt til
kompressionsstøbningsprocesser relateret til kompositdele. Det leverer samtidig et
højt bioindhold, enestående fibervædningsegenskaber og samme tiksotropiske
egenskaber som vores epoxyresin Super Sap® CPM, men med øget
temperaturmodstand, der giver endnu hurtigere cyklustider. Høj elasticitet kombineret
med enestående strækegenskaber giver slidstærke, men samtidig lette
kompositdele.
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