: : V-SURE SILICONE BODY PINK A+B SET
Beschrijving:
Is een roos gekleurde, thixotrope, 2 componenten, polyadditie uithardende siliconen die uiterst
elastisch en zelflossend is. Deze rubber heeft een hoge scheurvastheid en goede chemische
bestendigheid. Mag op alle ondergronden toegepast worden, ook op de huid. In deze mallen kan
men met UP – EP – PU of zellaan gieten.
Verkrijgbaar in 1 kg (a+b), 1+1 kg, 3+3 kg en 25+25 kg verpakking.

Toepassing :
Voor het vervaardigen van negatiefmallen die men wenst toe te passen als ‘pelmal’ met moeilijke
vormgeving en diepe insnijdingen.
Is pasteus en kan eenvoudig uitgestreken worden met een spatel of kwast. Geringe krimp.
De silicone heeft bij de uitharding een maximale temperatuur van 27 °C.
Gegevens bij levering
Kleur :
Viscositeit :
Soortelijk gewicht:
Houdbaarheid :
Consistentie :

A-Comp
roos
50.000 mPa’s
ca. 1,07 gr/cm³
12 mnd in gesloten verpakking
pasta

Technische gegevens: (A+B)
Verbruik :
Shore :

1,14 g/cc
A: 22

B-Comp
wit
50.500 mPa’s
ca. 1,07 gr/cm³
12 mnd in gesloten verpakking
pasta

Verwerking:
Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak.
Vermeng de beide componenten in een 1:1 gewichtsverhouding en spatel of borstel deze uit. Tracht
hierbij luchtbellen of luchtinsluitingen te vermijden. Potlife: ca. 6 min. bij 23°C. Droogtijd: 15-20 min.
Opgelet met plasticine op basis van fosfor en zwavel.
Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Reinigingsmiddel voor
gereedschappen: reiniger A of M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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