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TRS-32

TRS-32
Silikon addycyjny
Silikon TRS-32 jest dwuskładnikowym silikonem addycyjnym o niskim skurczu,
wytrzymałym na rozrywanie i dobrej lejności.

Opis produktu
Zastosowanie

Silikon TRS-32 stosowny do produkcji form przeznaczonych do odlewania gipsu, wosku
,betonu, żywic poliuretanowych, poliestrowych, epoksydowych i akrylowych.

 Dobre odwzorowanie szczegółów.
 Wysoka odporność na rozrywanie.
 Wysoka odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
 Słaby zapach
 Minimalny skurcz
 Transparentność

Właściwości

Dane nieutwardzonego produktu
Postać

bezbarwna ciecz (silikon) i bezbarwna ciecz (katalizator).

Barwa

bezbarwny (silikon) i bezbarwny (katalizator).

Opakowanie

5 kg, 10 kg, 15 kg (silikon), 5 kg, 10 kg, 15 kg (katalizator),

Składowanie
Warunki składowania /
Czas przydatności do
użycia

Materiał przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach
w suchych warunkach w temp. od +10°C do +25°C najlepiej użyć w ciągu 12
miesięcy od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym i mrozem.

Dane techniczne i mechaniczne
Proporcje mieszania silikonu z katalizatorem

1:1 wagowo

Czas życia

~ 20 minut (23°C / 50% w. w.)

Szybkość utwardzenia

~ 3h (23°C / 50% w. w.)

Wydłużenie przy zerwaniu

~ 450 %

Wytrzymałość na rozdzieranie

~ 22.4 kN/m

Twardość

~ 32 Shore A

Wytrzymałość na rozdzieranie
Skurcz (dla próbki 100 mm x 10 mm i gr 6mm)
Lepkość

~ 22.4 kN/m
>0.5 mm
6100 mPa.s silikon, 3200 mPa.s katalizator, 4500 mPa.s mieszanina
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Informacje
o systemie
Szczegóły stosowania
Warunki aplikacji
Temperatura podłoża,modelu Minimum +18°C /Maksimum +30°C
Temperatura otoczenia

Minimum +18°C /Maksimum +35°C

Wilgotność podłoża,modelu

Podłoże musi być suche.

Instrukcja aplikacji silikonu:
Sposób aplikacji silikonu
z katalizatorem

Uwaga

Odważyć odpowiednią ilość silikonu i katalizatora w sosunku wagowym 1:1 i
wymieszać dokładnie ze sobą. Do uprzednio przygotowanego modelu wlać powoli
mieszaninę. Lepszą jakość i odwzorowanie szczegółów można uzyskać stosując
komorę próżniową. Po ok. 3 h można rozdzielić formę sylikonową z modelem.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,
na które producent nie ma wpływu.

Ochrona zdrowia
i środowiska
Warunki BHP

Aby zapobiec reakcjom alergicznym, używać okularów ochronnych. Natychmiast
zmienić zanieczyszczone ubranie, myć ręce w czasie przerw i po pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Ochrona środowiska

Nieutwardzony materiał może zanieczyścić wodę, dlatego nie powinien być
usuwany bezpośrednio do kanalizacji, gleby lub wód powierzchniowych.
Po utwardzeniu się może być utylizowany jak tworzywa sztuczne.

Uwagi prawne
Informacje , a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego
zastosowania produktu są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia SETUS i odnoszą się do
produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z
zaleceniami podanymi przez SETUS.Z uwagi na występujące w praktyce
zróżnicowanie materiałów, substancji i warunków i sposobu ic używania i
umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu SETUS,
właściwości produktów podane w informacjach, pisemmnych zaleceniach i
innych wskazówkach udzielonych przez Setus nie mogą być podstawą do
przyjęcia odpowiedzialności SETUS w przypadku używania produktów
niezgodnie z zaleceniami podanymi przez SETUS.

Kartę techniczną wydaję się na prośbę osoby lub ﬁrmy która
zakupiła materiał w ﬁrmie SETUS.
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