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ZA 22 szórható szilikon: MŰSZAKI ADATLAP   

1. Főbb Jellemzők  

ZA 22 szórható változat, egy két komponensű (gyanta/bázis és katalizátor) addíciós RTV szilikon 

gumi, amely szobahőmérsékleten vulkanizálódik. 

Kisebb alámetszésekkel, bemélyedésekkel rendelkező modellek másolása esetén javasolt 

függőleges felületeken. 

A termék fő tulajdonsága vulkanizálódás előtt a kiválló folyási képesség. 

Fő tulajdonságai a már kivulkanizálódott terméknek: 

 Magas kémia ellenállóság bizonyos típusú gyanták agresszív összetevőivel szemben; 

 Rendkívűl magas szakítószilárdság (ez a tulajdonság biztosítja a nagy kopásállóságot); 

 Nagy pontosság a legkisebb részletek reprodukálásához; 

 Magas méretstabilitás jellemzi időben és alakváltozásban is;  

 Figyelemre méltó ellenállás a hővel és az öregedéssel szemben; 

 Kíváló tapadásmentes hatás. 

 

2. Fő alkalmazási területek  

Szerszámkészítés és reastaurálás egyébb  függőleges másolásái eljárások.(figyelemre méltó 

reprodukció pontosság, nagy méretstabilitás és magas mechanikai szilárdság). 

 

3. Használati útmutató 

Készítse elő a Zhermack két komponensét (gyanta/bázis és katalizátor) és rázzuk fel külön-külön 

őket. Mérjünk ki egyenlő mennyiségű gyantát és katalizátort (pl. 100g gyantát és 100g katalizátort, 

amennyiben 5 % hibahatáron belül mérjük ki, még nem befolyásolja a végeredményt. Miután 

pontosan kimérte a két komponenst helyezze egy keverőedénybe és alaposan összekeverjük, ne 

hagyjunk a keverőedény falán nem összekevert komponenseket! Keverje lendületesen amíg a színe 

homogénné válik. Ezután szórásra kész a szilikon gumink. Figyeljen a GYORS feldolgozási időre! 

Használja  a terméket kimondottan szórasra alkalmas adapterrel vagy automata szóró berendezéssel. 

A berendezésekről kérjen tájékoztatást kollégáinktól. 

A szilikon gumi kompatibilis az összes típusú gipsszel, vakolattal, poliuretán-, és akrilgyantával. 

 

Megjegyzés: A feldolgozási idő és így a kötési idő csökkenthető, ha a hőmérséklet meghaladja a 23 

˚C-ot. Például ha a hőmérséklet  40 ˚C a feldolgozási idő a felére csökken és a kötési idő nagyjából 

a felére rövidül.) Ha hőmérséklet alacsonyabb, mint a 23 ˚C, ebben az esetben a feldolgozási idő és 

a kötési idő  jelentősen növekszik. (Például, ha a hőmérséklet 4 ˚C, akkor a feldolgozási idő 

megduplázódik és a kötési idő a háromszorosára nővekszik, mint a 23 ˚C-nál.) 

 

4. Fontos ajánlások 

 

A pontos arányokat tartsa be 1:1 / súly arány, így megfelelő időben bonthatjuk termékünket a 

mechanikai tuladonságok megváltozása nélkül. A felület/ek-nek  amivel a szilikon érintkezikszáraz 

és zsirmentesnek kell lennie.  

Mejegyzés: használat előtt javasoljuk a keverék alapos összekeverését, hogy elkerüljük a 

leülepedést. 
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5. Kémiai és fizikai tulajdonságok 
 

 Vulkanizált termék 

Halmazállapot folyadék 

Szín / Gyanta-Bázis világos kék  

Szín katalizátor áttetsző / tejes 

Keverési arány 1 : 1 

Gyanta viszkozitása 3800 – 4400 cP 

Katalizátor viszkozitása 3800 – 4400 cP 

Sűrűség (g/cc) 1.1 

Teljes feldolgozási idő 23 ˚C-on (perc) WT 20-25 másodperc 

Kötési idő 23 ˚C-on (perc) ST 4 - 6perc 

Shore A keménység 8 perc után 18 ± 2 sha 

Shore A keménység 1 óra után 21 ± 3 sha 

Szakítószilárdság ( B ) >13 N/mm 

Szakítószilárdság ( A ) >9 N/mm 

Húzószilárdság  >3 N/mm
2
 

Szakadási nyúlás 300 ± 50% 

Méretválzozás 24 óra után - 0.05 % 

 

6. Elérhető kiszerelések 

 

Zhermack termék csomagolás 

ZA 22 Szórható változat 5kg + 5kg 

ZA 22 Szórható változat 25kg + 25kg 

 

 

7. Biztonsági Adatlapok 

 

A biztonsági adatlapok elérhetőek a Zhermacknál . Kérje kollégáinktól. 

A készítmény nem nevezhető veszélyesnek az 8/379/CEE és az azt követően módosított 

irányelveknek megfelelően. 

 

8. Eltarthatósági idő 
A ZA 22 MOULD 18 hónapig tartható el 5 ˚C - 27 ˚C között helyesen tárolva. Használat után 

csavarja vissza a kupakokat. Figyeljen ne keverje össze a gyanta és katlaizátor kupakjait! 

 
 

 

 

Az adatlapon közölt információk, ismereteink szerint, pontosak és megfelelnek a valóságnak, az adatokra 

azonban nem tudunk garanciát vállalni, mivel az alkalmazás körülményei nem tartoznak közvetlen 

ellenőrzésünk alá. 

Kétség esetén előzetes próba javasolt. Szükség esetén kérje szakembereink segítségét. Vállalatunk fenntartja 

a jogot, hogy a terméklista és az adatlap tartalmában előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre. 




