SLIDE STD
Přípravek pro snížení tření pro adiční silikony

A. Popis produktu
Slide STD je additivo pro adiční silikony snižující jejich typické tření vůči jiným materiálům. Používá se především
u masek a protéz. Snížením tření vůči pokožce usnadňuje jejich nasazení. Slide STD se míchá v předepsaném
poměru s adičním silikonem a po regulérním tvrdnutí silikonu musí být ještě dodatečně po odformování vystaven
24 hod. přístupu vzduchu.
Upozornění: Bez zabarvení silikonu barevnými pigmenty Silc-Pig nebo Ignite může zpracovaný silikon žloutnout.
Přísada Slide STD je velmi vhodná pro výrobu speciálních efektů, masek a kostýmů, jakož i v ortopedii.
Pozor ! Slide STD obsahuje alergeny a může způsobit alergické reakce u lidí alergických na ořechy, pižmo, durian.
Může způsobit kožní problémy.

B. Skladování, trvanlivost
Skladujte a používejte při teplotě ca. 23°C. Uzavřený materiál by měl být zpracován do 6 měsíců. Po otevření obalu
se doba trvanlivosti zkracuje, po otevření co nejrychleji zpracujte. Po odlití materiálu nádobku ihned uzavřete.
Vyšší teploty zkracují trvanlivost. Při vyšších teplotách se doba zpracování a tuhnutí silikonů zkracuje.

C. Příprava
Pracujte v dobře větrané místnosti. Doporučujeme používat ochranné pomůcky ( brýle, gumové rukavice, ochranný
oděv s dlouhými rukávy ). V žádném případě nepoužívejte latexové rukavice ( možná porucha síťování ).
Přečtěte si technické listy s silikonu.

D. Odvážení, míchání, lití
Před použitím materiál protřepejte. Slide STD se dávkuje váhově ( používejte přesnou váhu ! )
a přimíchává se do složky B. ( Max. 1,5% váhově ku složce B )
1. Udělejte si nejprve výpočet množství jednotlivých složek
2. Odvažte odpovídající množství složky B
3. Max. 1,5% SLIDE STD v poměru ke složce B a s touto smíchejte důkladně dohromady
4. Odvažte odpovídající množství složky A a smíchejte se složkou B. Důkladně stírejte ze stěn a dna míchací nádobky.
5. Silikon slijte do jiné nádobky a znovu promíchejte.
6. Nalijte silikon do formy.

E. Zvláštnosti, vlastnosti materiálu
Aby vznikl požadovaný efekt je nutné nechat výrobek po odformování min. 24 hod. na vzduchu.
Upozornění : Poté kdy vznikl požadovaný efekt nebudou na něm již držet lakovací silikony ( Psycho Paint, Fuse FX ).
Tyto je nutné nanášet ihned po odformování.
Upozornění : V případě, že by ze silikonu s přídavkem Slide STD byla vyrobena forma a odlévaly by se do ní
polyuretany nebo jiné pryskyřice, je nutné použít separátor Ease Release 200.

F. Bezpečnostní pokyny
Pozor ! Slide STD obsahuje alergeny a může lidem citlivým na ořechy způsobit reakce na pokožce. Takové osoby
nesmí materiál používat.
Bezpečnostní listy jsou ke stažení na našich stránkách, doporučujeme je přečíst. Všechny produkty ﬁrmy Smooth-on
jsou při dodržování pokynů bezpečné. Zabraňte kontaktu se zrakem, používejte ochranné brýle.
Silikonové polymery nejsou očím nebezpečné, ale mohou způsobit jejich podráždění. V případě kontaktu vymývejte
oči 15 minut vodou a vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. Z pokožky omyjte mýdlovou vodou.)
Důležité : Všechny údaje v tomto listu jsou korektní. Výrobce ani dodavatel nepřebírá zodpovědnost za nevhodné
použití materiálu.

Dodavatel: SILIKONY s.r.o., Slovanská alej 16, 32600 Plzeň, tel. 602 406 435, www.silikonysro.cz

