NEUKASIL RTV 22
Silikon addycyjny

Zastosowanie

Właściwości
·
·
·
·
·

Wysoka odporność na rozrywanie i rozdarcie
Można sotropować
Dobra płynność
Proporcje mieszania 1:1
Szybkie utwardzenie

Kolor
Proporcje mieszania
Gęstość 20 °C
Lepkość 20°C

Lepkość mieszaniny
Czas życia (1000 g)
Rozformowanie w tem.ok 20 °C
Twardość (24h)
Temeratura pracy
Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie przy rozciąganiu
Odporność na rozdarcie

p.b.w.
g/cm³
mPa·s

mPa·s
minut
godz
Shore A

· Produkcja form ,odlewy artystyczne
· Do nakładania na ciało

NEUKASIL
RTV 22
biały
100
1.10
3,000

NEUKASIL
Katalizator A 142
pomarańczowy
100
1.10
2,500

NEUKASIL
Katalizator A 156
pomarańczowy
100
1.10
2,500

DIN 53505

2,700
5
0.5
22

2,700
30
12
22

200

200

3.5
450
15

3.5
450
15

°C
MPa
%
N/mm

DIN 53504
DIN 53504
ASTM D 624 B

How to process the material

Aby przygotować preparat gotowy do przetworzenia, należy dodać wymaganą ilość środka sieciującego do silikonu i
mieszać mieszankę aż do uzyskania jednorodności. W miarę możliwości jak najmniej napowietrzać silikon podczas mieszania.
Aby uzyskać zwulkanizowany materiał wolny od pęcherzyków, zalecamy wylanie dobrze wymieszanej mieszanki przed upływem
podanego czasu życia.
Stosowanie xotropu

Poprzez dodanie składnika ksotropowego ,NEUKASIL Thixotropic Agent SN 200 można uzyskać zagęszczony silikon do
specjalnych zastosowań, tj. mi. związek nie jest już płynny i nie można go odlewać, ale można go nakładać jak pastę.
W tym celu dodaj już do mieszanki NEUKASIL RTV 22 z katalizatorem ok. 0,5 do 1,0% środka ksotropowego NEUKASIL
Thixotropic Agent SN 200 .
Efekt ksotropowy występuje już po krótkim czasie.
NEUKASIL RTV 22 jest używany jako materiał do formowania (produkcja negatywów), bez środka antyadhezyjnego
wymaganego do wyjmowania z formy.
Jeżeli nadal pojawiają się jakiekolwiek problemy, zalecamy nasz produkt NEUKADUR Release Agent SE lub NEUKADUR Release
Spray P. 6.
Do produkcji form wieloczęściowych i uniknięcia przylegania NEUKASIL RTV 22 do samego siebie, należy stosować te same
środki antyadhezyjne.
Środek antyadhezyjny (oddzielacz) nakładaj na silikon zwulkanizowany a następnie na tak przygotowaną powierzchnię nałóż
kolejną część silikonu.
NEUKASIL RTV 22 może być również regulowany jako wariant do natryskiwania.
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Po wytworzeniu próżni mieszanina zwiększa swoją objętość o 3 do 4 razy w stosunku do swojej pierwotnej objętości pod
wpływem tworzenia się pęcherzyków.
Proces odgazowywania jest zakończony, gdy pęcherzyki pękają, a silikon odzyska pierwotną objętość.
Do odpowietrzania w próżni polecamy katalizator z dłuższym czasem życia .
Ostrożnie odlać przygotowany materiał bez ponownego zamykania większych ilości powietrza.
NEUKASIL RTV 22 jest dobrze kompatybilny ze wszystkimi typowymi materiałami, takimi jak drewno, tynk, metale i tworzywa
sztuczne i zapewnia doskonałe odlewy. Pewne substancje hamują lub spowalniają wulkanizację NEUKASIL RTV 22, co można
zaobserwować za pomocą lepkich powierzchni lub powierzchni zawierających pęcherzyki. Do tych substancji należą między
innymi kondensacja poprzez sieciowanie silikonów, kauczuki organiczne, plastyﬁkatory, aminy, związki metali ciężkich i
substancje siarkowe. Wysoka wilgotność powietrza i woda mogą również powodować zakłócenia. W niekorzystnych warunkach
może się zdarzyć, że również powierzchnie mające styczność z wymienionymi substancjami prowadzą do wad wulkanizacji.
To samo dotyczy niektórych materiałów do modelowania. W razie wątpliwości zalecamy przeprowadzanie badań na niewielką
skalę.

Dostępne opakowania
NEUKASIL RTV 22
NEUKASIL Katalizator A 142
NEUKASIL Katalizator A 156
NEUKASIL Thixotropic Agent SN 200

5 kg
5 kg
5 kg
0.05 kg

25 kg
25 kg
25 kg
0.2 kg

Przechowywanie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.setus.com.pl
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