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                     ∆υο Συστατικών Ελαστοµερές πολυουρεθανικής Βάσεως,  
                                        Ανάµιξη 1/1,  για Χύτευση 
               
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                : 
Το Molding PUR-80 είναι ελαστοµερές σύστηµα δυο 

συστατικών, πολυουρεθανικής βάσεως µε ιδιαίτερα 
χαµηλό ιξώδες και αναλογία ανάµιξης 1/1 . Το 

υλικό δεν περιέχει αδρανή αλλά µόνο µικρό 

ποσοστό χρώµατος για βοήθεια κατά την ανάµιξη, 

οπότε και επιτρέπει την αναπαραγωγή και της πιο 

µικρής λεπτοµέρειας.  
Το Molding PUR-80 έχει καλό συνδυασµό χρόνου 

εργασιµότητας και χρόνο ξε-καλουπώµατος και 

δηµιουργεί ένα ελαστικό αλλά ανθεκτικό λάστιχο. 

Είναι 100% στερεά οπότε δεν παρουσιάζει τάση 

για συρρίκνωση µε τον χρόνο. 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ                                                             : 

• Σταµπωτό µπετόν 
• Αναπαραγωγή αντικειµένων από τσιµέντο ή 

από άλλα υδραυλικά κονιάµατα. 
• Αναπαραγωγή αγαλµατιδίων ή άλλων 

τεχνουργηµάτων 
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                             : 
 

Προετοιµασία Πρωτότυπου: 
Καθαρίζουµε και στεγνώνουµε το πρωτότυπο µε 

προσοχή.  Στην περίπτωση που το πρωτότυπο έχει 
πορώδη επιφάνεια, πρέπει να σφραγιστεί προτού 
χυτεύσουµε. Αυτό γίνεται εύκολα µε την χρήση 
πολυουρεθανικόυ βερνικιού ή σφραγιστικού.  
Εφαρµόζεται αποκολλητικό στο πρωτότυπο µε προσοχή 
να µην πέσει µεγάλη ποσότητα, και αφήνουµε να 
στεγνώσει περίπου για 10 λεπτά προτού χυτεύσουµε.  
 ΑΝΑΜΙΞΗ 
Ανακατεύουµε  ίσους ποσότητες από το συστατικό A και 
Β µε προσοχή ώστε να µην εισαχθούν φυσαλίδες. Για να 
µην δηµιουργηθούν φυσαλίδες στις λεπτοµέρειες του 
αποτυπώµατος απλώνουµε µια λεπτή στρώση από το 
υλικό και στην συνέχεια Χυτεύουµε.   
Να µην ξύνετε το εσωτερικό της συσκευασίας ή τον πάτο 
γιατί πιθανώς περιέχει υλικό το οποίο δεν έχει 
ανακατευτεί σωστά όποτε και δεν θα πολυµεριστει 
σωστά. Ένας τρόπος να αποφευχθούν λάθη ανάµιξης 
είναι η µεταφορά του υλικού σε τρίτο δοχείο πριν 
χυτευθεί.  
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                                                               : 
20 Kg Α + 20Kg Β 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ            : 
 
ΡΕΥΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ: 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β 
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΦΑΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ* 1 1 
ΙΞΩ∆ΕΣ 3000 600 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1,05 1 
 

* Η αναλογία ισχύει και κατά όγκο αλλά συνίσταται να ζυγίζονται οι ποσότητες για µεγαλύτερη ακρίβεια. 
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α+ Β: 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ         min  7 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ     Ώρες  1 

ΧΡΟΝΟΣ ΞΕ-
ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΟΣ 

    Ώρες  2 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ       % ASTM D412/EN-ISO-527-3 >300 

ΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ 

 

Ν/mm2 ASTM D412/EN-ISO-527-3 >5 

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ  SHORE A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 >75 

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ % -  0 
 
 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο κείµενο σχετικά µε τον τρόπο 
χρήσης του υλικού, παρέχονται χωρίς καµία εγγύηση, επειδή οι 
µέθοδοι εφαρµογής ποικίλλουν από πελάτη σε πελάτη και δεν µπορούν 
να ελεγχθούν από την εταιρεία µας.  Προτείνουµε τον δοκιµαστικό 
έλεγχο πριν την τελική χρήση του προϊόντος.  Είµαστε στη διάθεση 
σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 
 
 
 

      


