
 

 

CRYSTAL CLEAR SERIA 

A. Opis produktu 

Crystal Clear 202, 204 i 206 są stosowane przy tworzeniu modeli wymagających absolutnej 
przejrzystości. Te odporne żywice odlewnicze różnią się jedynie w zakresie przetwarzania i czasu 
rozformowania. Mała lepkość ułatwia mieszanie i odlewanie. Produkty o przejrzystości kryształu 

utwardzają się w temperaturze pokojowej (około 23C) przy niezauważalnym skurczu, przy czym czas 
utwardzania może zmieniać się w zależności od grubości i rodzaju odlewu. Utwardzone odlewy są 
odporne na promienie UV i nie są kruche. Kolory i efekty kolorystyczne są osiągane poprzez dodanie 
pigmentów So-Strong.  
Crystal Clear służy do zatapiania (najlepsze wyniki w komorze ciśnieniowej), modeli prototypów, 
soczewek, reprodukcji rzeźb, odlewów dekoracyjnych, imitacji jubilerskich, efektów specjalnych itp. 
Z Crystal Clear 220 oferujemy również wersję utwardzaną na gorąco oraz o większej twardości. 
Zobacz fiszkę techniczną na www.kauposil.com 
Uwaga: nie do użytku prywatnego. Te produkty są przeznaczone do zastosowań przemysłowych. 
Należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w sekcji D. 
 
 

B. Dane techniczne 

Crystal Clear 200 202 204 206 

Proporcje mieszania wg 
wagi 

100A : 90B 100A : 90B 100A : 90B 100A : 90B 

Lepkość po zmieszaniu 
(mPa*s) 

600 600 600 600 

Ciężar właściwy (g/cm3) 1,04 1,04 1,04 1,04 

Kolor bezbarwny bezbarwny bezbarwny bezbarwny 

Czas zachowania stanu 
plastycznego 

20 min. 9 min. 2 godziny 7 godzin 

Czas rozformowania 16 godzin 90 min. 48 godzin 5 dni 

Twardość (Shore D) 80 80 80 80 

Wytrzymałość na zrywanie 
(N/mm2) 

17,2 24,1 24,1 17,2 

Moduł sprężystości 
(N/mm2) 

504 593 593 504 

Wydłużenie przy zerwaniu 
(%) 

10 10 10 10 

Wytrzymałość na zginanie 
(N/mm2) 

73,35 37,12 37,12 73,35 

moduł sprężystości przy 
zginaniu (N/mm2) 

1377 1260 1260 1377 

wytrzymałość na ściskanie 
(N/mm2) 

43,98   43,98 

(N/mm2) 275 275 275 275 

Skurcz (%) 0,1 1,25 0,2 0,2 

http://www.kauposil.com/


 

 

Wytrzymałość cieplna (°C) 50 50 50 50 

Współczynnik załamania 
światła 

1,49962 przy 
20°C 
1,49894 przy 
25°C 

1,49888 przy 
20°C 
1,49893 przy 
25°C 

1,49888 przy 
20°C 
1,49893 przy 
25°C 

1,49962 przy 
20°C 
1,49894 przy 
25°C 

*Dane zmierzone w temperaturze pokojowej (23 ° C) i w ciągu 7 dni (właściwości fizyczne), zgodnie z 

międzynarodowymi normami ASTM.  *Wartości mogą zmieniać się w zależności od masy odlewu i kształtu 
formy. Patrz punkt F. 

 
C. Przechowywanie / Trwałość 

 
Przechowywać i stosować w temperaturze pokojowej (23° C). Wszystkie płynne poliuretany są 
wrażliwe na wilgoć i absorbują ją z powietrza. Po otwarciu obu pojemników znacznie skraca się czas 
przydatności materiału. Pozostałą ilość trzeba jak najszybciej zużyć. Po odlaniu odpowiedniej ilości  
materiału oba pojemniki ponownie zamknąć. XTEND-IT (Suchy azot) znacznie przedłuża czas 
przechowywania. 
 

D. Przygotowanie / Odpowiednie materiały formierskie / Środki rozdzielające 

 
Wymieszać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zaleca się nosić okulary ochronne, gumowe 
rękawice ochronne oraz odzież z długim rękawem. Ponadto przy obróbce tych materiałów należy 
nosić odpowiednią maskę chroniącą drogi oddechowe. (Proszę wziąć pod uwagę informacje 
dotyczące bezpiecznego postępowania). 
Materiał na formę: Odpowiednie są silikony typu kondensacyjnego (np. Mold Max) lub silikon 
addycyjny Mold Star. Zastosowanie innych silikonów może powodować problemy z sieciowaniem. 
Nowo odlane formy z silikonu Mold Max powinno się koniecznie wygrzać w piecu po rozformowaniu 
(8 godz. w temperaturze 60°C) w celu pozbycia się wilgoci. Pozostawić do ostygnięcia przed odlaniem 
żywicy. Alternatywnie można zastosować także poliuretany z serii Vyta Flex (obowiązkowo środek 
rozdzielający). 
Środki rozdzielające:  
Przy zastosowaniu rozdzielacza Universal na powierzchnię negatywu, Crystal Clear uzyskuje 
błyszczącą strukturę, przy zastosowaniu Ease Release 200 matową. 
UWAGA: Ponieważ każda aplikacja ma inne wymagania, zalecamy aplikację testową w celu 
określenia przydatności materiałów do projektu. 
 

E. Mieszanie / Odlewanie / Utwardzanie / Wygrzewanie 

 
WAŻNE: Oba pojemniki energicznie wstrząsnąć przed opróżnieniem! 
Płynne poliuretany są wrażliwe na wilgoć. W celu uniknięcia zaburzeń sieciowania przyrządy do 
mieszania oraz pojemniki powinny być wykonane ze szkła, metalu lub tworzywa sztucznego i muszą 
być czyste i suche. Po odmierzeniu odpowiednich ilości części A i części B do pojemnika do mieszania 
(proporcje mieszania 100A : 90B), dokładnie wymieszać, kilkakrotnie zbierając materiał z podstawy i 
ścian bocznych naczynia do mieszania. 
Wypełniacze oraz pigmenty powinny być zawsze najpierw dodane do części B, wymieszane i dopiero 
później należy dodać część A.  



 

 

W celu uzyskania najlepszych efektów, należy wygrzewać formę silikonową przez 4 godziny w 

temperaturze 100C (przed wlaniem materiału). To w dużej mierze zapobiega problemom 
odlewniczym takim jak: "rybie oczka", skurcze, „zaokrąglonych” krawędzi, duże pęcherzyki powietrza, 
itp. 
Ponadto zaleca się odpowietrzanie w komorze próżniowej w celu uzyskania mieszaniny wolnej od 
pęcherzyków powietrza. 
Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy wlewać mieszankę w najniższym punkcie ramy 
odlewniczej. Równomierne wlewanie eliminuje pęcherzyki powietrza. Najlepsze, wolne od pęcherzy 
powietrza, efekty odlewnicze uzyskuje się poprzez zastosowanie komory ciśnieniowej. Formę 
pozostawić w niej przy 4-5 atmosferach przez 2 godziny. 
Dla większości zastosowań wystarczy utwardzanie w temperaturze pokojowej. (…) Optymalne 
właściwości fizykochemiczne zapewnia pozostawienie w temp pokojowej przez ok. 5-7 dni. Jeśli 
rozformowanie nastąpi zbyt wcześnie, powierzchnia może się kleić. Wtedy należy nagrzewać odlew 
przez ok. 6 godz. w temp. Ok. 65oC. 
Wygrzewanie: Po utwardzeniu w temperaturze pokojowej w celu dalszego poprawienia właściwości 
fizycznych, jak również odporności na temperaturę i na promieniowanie UV, można ogrzewać do 65 ° 
C przez okres 6-8 godzin. Pozostawić odlew w temp pokojowej do ostygnięcia, zanim się go 
rozformuje. 
 

F. Czas utwardzania / Maksymalna grubość odlewu 

 
Czas utwardzania się Crystal Clear zależy od ilości masy, grubości odlewu, konfiguracji formy etc.  
Przykładowo masa około 200 g Crystal Clear 200 utwardza się szybciej w wysokiej, stożkowej formie 
niż w przypadku płaskiej formy. Ciepło wytwarzane w formie stożkowej jest wyższe niż w formie 
płaskiej ze względu na stężenie masy. 
 
Crystal Clear®200: max. grubość odlewu ok. 8 cm (max. 7,3 kg) 
Crystal Clear®202: max. grubość odlewu ok. 2 cm 
Crystal Clear®204: max. grubość odlewu ok. 15 cm (max. 16 kg) 
Crystal Clear®206: dla grubości odlewu n > 15 cm 

  

 


