
SORTA CLEAR

T E C H N I C K Ý L I S T

adièn? translucentn? silikon

Sorta Clear 18, 37,40  jsou adièn? translucentn? silikony se smrštìním pod 0,1%
s velmi vysokou pevností v trhu.

Používají se pro výrobu negativních forem na potraviny ( èokoláda, marcipán,
led, lízátka, peèící formy ) ale i šperky a další výrobky.

Pro odlévání epoxidù, polyesterových pryskyøic, vosku a nízkotavitelných kovù
není zapotøebí separátoru.
K probarvení silikonù se používají pigmenty Silc-Pig.

Technická data :
Sorta Clear                  18               37               40
Míchání objemovì                          1:1
Míchání váhovì         100:10                          100:10
Viskozita mPas           21000       35000          35000
Spec. hmotnost            1,08          1,08             1,08
Barva                                      translucentní  
Doba zpracování min.    60             25                60
Doba odformování h.     24              4                 16
Tvrdost  ( Shore A )        18             37                40
Protažení %                   545          400               400
Pevnost v trhu N/mm   14,08        18,46            21,18
Smrštìní %                             menší než 0,1 

Skladování, trvanlivost
Skladovat i zpracovávat pøi teplotì ca. 23°C. Po otevøení nádobek co nejrychleji
zpracovat, nádobky po nalití ihned uzavøít. Vyšší teplota zkracuje trvanlivost,
ale i dobu zpracování a tuhnutí.
Až k ètyønásobnému prodloužení trvanlivosti materiálù dodáváme spray XTEND-IT,
který vytváøí ochrannou atmosféru.

Pøíprava, separace
V dobøe vìtraných prostorách dùkladnì promíchejte samostatnì ode dna obì složky.
Používejte ochranné pomùcky. Nepoužívejte latexové rukavice ( mohou zpùsobit
poruchu sí�ování materiálu ). Špatné sí�ování ( povrchové nevytvrzení ) mùže
zpùsobit obsah síry na modelu, nekvalitnì vytvrzený kauèuk, epoxid, polyester,
latex nebo kondenzaèní silikon. Doporuèujeme takové materiály nastøíkat
akrylovým lakem ( pøíp. více vrstvami ) a nechat dùkladnì proschnout. 
Adièní silikony nevytvrdnou na sirnatých hmotách a nìkterých plastelínách,
doporuèujeme provést praktické zkoušky.
Pøi odlévání silikonu do silikonové formy je nutné použít separátor
Ease Release 200. Jemným štìteèkem separátor rozetøete a potom ještì nastøíkejte
ještì jednu slabší vrstvu, potom nechte ca. 30 min. vyschnout.

Všechny tyto silikony splòují normu FDA pro styk s potravinami.

v nádobkách 

Míchání, lití, vytvrzení, pøísady
Složky v pøedepsaném pomìru intenzivnì ca. 3 min. - i od stìn nádobky.míchejte 
Kvalitnìjších výsledkù docílíte použitím vývìvy ( odstranìní bublinek ).
Pozor, materiál mùže pøitom zvìtšit objem až 3x, takže nádobku nalijte jen do 1/3.
Lijte do nejnižšího místa formy. Silikon by mìl být nalit ca. 15 mm nad nejvyšší
bod modelu. Ideální teplota je kol 23°C. Teplota pod 18°C je nevhodná.

Zahøátím lze tvrdnutí silikonu urychlit. Silikon zvýšenou teplotou ztmavne.
23°C..........24 hod.
30°C............7 hod.
52°C............3 hod.

Fyzikální vlastnosti lze zvýšit dodateèným zahøátím 80°C na 2 hod. nebo 
100°C na 1 hod. Pøed použitím nechat vychladnout.

Urychlovaè zpracování a tuhnutí : Plat-Cat
Zpomalovaè zpracování a tuhnutí : Slo-Jo
Øedidlo : Silicone Thinner ( zhoršuje pevnost v trhu, pøidat max.7% )
Zahuš�ovaè : Thi-Vex ( na hrnek od kávy staèí 10 kapek )

Použití formy
Silikon nevyžaduje pøi zalévání žádný separátor ( s výjimkou lití na silikon ).
Použití separátoru napø. Universal nebo Ease Release 200 prodlužuje
životnost formy pøi odlévání polyesteru, epoxidu nebo polyuretanu. 
Pøed uskladnìním doporuèujeme formu umýt mýdlovou vodou a usušit.
Dvou a více dílné formy složte a skladujte v chladnu a suchu a nevystavujte
UV záøení. Neskládejte formy na sebe, mohly by se zdeformovat.
Výhodou tohoto silikonu je transparentnost, takže do formy je mírnì vidìt.
Silikon je vhodný na øezané formy. Model zalijete do bloku a po vytvrdnutí
pilovitým øezem ( vytvoøí zámky ) po jedné stranì rozøíznete.

Bezpeènostní listy
Bezpeènostní listy si mùžete vyžádat nebo stáhnout na internetových stránkách.
Používejte ochranné pomùcky. Pøi zasažení oèí vyplachujte 15 min. vodou
a vyhledejte lékaøe. Pokožku umyjte mýdlovou vodou.
Pøed použitím doporuèujeme provést vždy praktické zkoušky.

Pøípadné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 602 406 435 nebo info@silikonysro.cz

Dodavatel : SILIKONY s.r.o., Klatovská 2/239, 32100 Plzeò - Litice,  www.silikonycz.cz
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