
 

 

Rebound 25 & 40 

Silikon typu addycyjnego przeznaczony do form smarowanych 

A. Opis produktu 

Rebound jest 2-składnikowym kauczukiem silikonowym, który jest bardzo łatwy w użyciu i dzięki 

właściwościom samozagęszczającym pozwala na odwzorowanie niemal każdego modelu poprzez 

nakładanie na niego masy pędzlem. Składniki miesza się w stosunku 1: 1 według objętości lub wagi. 

Materiał można nakładać go na powierzchnie pionowe bez ryzyka ociekania za pomocą pędzla lub 

łopatki. Rebound 25 utwardza się przy niezauważalnym skurczu tworząc miękki i elastyczny kauczuk 

(twardość 25 lub 40 Shore'a A). Uwaga: Rebound 25 i 40 są ze sobą kompatybilne, tzn. można  

na przykład zastosować 2 warstwy materiału Rebound 25 i wzmocnić dwiema warstwami Rebound 

40. 

Zalety w stosunku do kauczuku poliuretanowego Brush-On: 

a. Rebound nie łączy się z większością powierzchni, tzn. nie jest wcale konieczne lub konieczne 

jest tylko minimalne wcześniejsze przygotowanie  odwzorowywanego  modelu, 

b. części A + B są bardziej płynne, co ułatwia mieszanie, 

c. Rebound ma znacznie dłuższą żywotność w procesie odlewania żywic. 

3-4 warstwy są wystarczające do wytworzenia mocnej i trwałej formy produkcyjnej do odlewania 

wosku, gipsu, cyny, betonu lub żywicy lanej (poliuretany, poliestry itp.). 

Silikony addycyjne mają zazwyczaj bardzo długi okres trwałości, tzn. formę z Rebound można 

przechowywać kilka lat. 

Rebound jest używany do reprodukcji złożonych rzeźb, w uzupełnieniach architektonicznych  

do produkcji form świecowych, do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych itp. 

B. Dane techniczne 

Rebound 25 40 

Proporcje mieszania wg objętości 1A : 1B 1A : 1B 

Proporcje mieszania wg wagi 1A : 1B 1A : 1B 

Lepkość po zmieszaniu [mPa*s] umożliwiająca smarowanie umożliwiająca smarowanie 

Ciężar właściwy [g/cm
3
] 1,14 1,14 

Kolor pomarańczowy zielony 

Czas zachowania stanu 
plastycznego [min.] 

20 20 

Czas rozformowania [godz.] 6 6 

Twardość [Shore A] 25 40 

Wytrzymałość na rozciąganie 
[N/mm

2
] 

3,53 3,35 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 690 324 

Wytrzymałość na rozerwanie 
[N/mm] 

18,19 18,35 

Skurcz [%] <0,1 <0,1 
*Dane były zmierzone w temperaturze pokojowej (23 °C) i po 7 dniach (max. właściwości fizyczne). Metoda badania: standard ASTM. 

  



 

 

C. Magazynowanie / Trwałość produktu 

Produkt należy przechowywać i stosować w temperaturze 23C.  Po otwarciu obu pojemników 

znacznie skraca się czas przydatności materiału do użycia. Pozostałą ilość trzeba jak najszybciej zużyć. 

Po odlaniu odpowiedniej ilości  materiału oba pojemniki ponownie zamknąć. Wyższe temperatury 

magazynowania znacznie skracają czas przechowywania. Także czas zachowania stanu plastycznego 

oraz czas rozformowania wyraźnie skracają się w wyższych temperaturach. 

D. Przygotowanie / Ponowne zamknięcie / Środki rozdzielające 

Wymieszać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zaleca się nosić okulary ochronne, gumowe 

rękawice ochronne oraz odzież z długim rękawem. Należy stosować wyłącznie rękawiczki winylowe!  

(lateks zaburza sieciowanie silikonu). Utwardzanie silikonu może zostać zaburzone także przez 

niektóre składniki (na przykład przez glinę zawierającą, nieutwardzone żywice epoksydowe  

i poliestrowe, lateks, silikony kondensacyjne i kauczuki poliuretanowe, przy czym powierzchnia 

pozostaje kleista lub nawet cała masa silikonowa nie utwardza się. W celu uniknięcia takiego  

zaburzenia sieciowania, model należy zabezpieczyć warstwą ochronną  (na przykład lakier akrylowy, 

ewentualnie kilka warstw - pozostawić do wyschnięcia). 

UWAGA: Silikony addycyjne, pomimo zabezpieczenia/polakierowania, nie utwardzają się na glinach 

zawierających siarkę i niektórych plastelinach artystycznych. 

W przypadku niepewności co do kompatybilności kauczuku silikonowego a powierzchnią modelu 

 zaleca się przeprowadzenie testu w niewidocznym miejscu. 

Nałożenie środka rozdzielającego nie jest konieczne, jednak ułatwia rozformowanie. W przypadku 

odlewania silikonu w formie silikonowej należy stosować wyłącznie środek rozdzielający Ease Release 

200. 

Ważne: W celu zapewnienia równomiernego pokrycia, należy rozprowadzić środek antyadhezyjny  

za pomocą miękkiego pędzelka na całej powierzchni modelu. Następnie można nanieść cienką 

warstwę i pozostawić do wyschnięcia na około 30 minut. 

E. Mieszanie / Nakładanie / Utwardzanie / Dodatki / Forma pomocnicza 

Części A i B należy dokładnie wymieszać w zamkniętych pojemnikach (przez wyjęciem z pojemników). 

Po odmierzeniu odpowiedniej ilości składników A i B do pojemnika do mieszania, należy starannie  

i dokładnie wymieszać obie części ze sobą przez około 3 minuty, kilkakrotnie zbierając materiał  

ze ścianek i dna pojemnika. 

Na podstawie doświadczeń osób zajmujących się budową form stwierdzono, że 4 cienkie warstwy 

(całkowita grubość co najmniej 1 cm) są wystarczające do uzyskania mocnej i trwałej formy 

produkcyjnej. Pierwszą warstwę należy nakładać bardzo cienko za pomocą twardego pędzla, aby ująć 

jak najdrobniejsze szczegóły. Krótkie pociągnięcia pędzlem, szczególnie w przypadku podcięć, 

minimalizują powstawanie pęcherzyków powietrza. Pierwszą warstwę należy pozostawić  

do wyschnięcia na około 60 minut w temperaturze pokojowej, aż warstwa nie będzie już pozostawiać 

śladu silikonu na palcu, ale nadal będzie kleista. Poprzez dostarczenie ciepła, czas oczekiwania może 



 

 

zostać skrócony. Następnie można nałożyć kolejną warstwę. Proces ten należy powtarzać aż  

do uzyskania pożądanej grubości formy. 

Zapotrzebowanie materiałowe: jedno opakowanie /2-pojemnik (8,16 kg) wystarcza na około 0,7 m²; 

opakowanie /3 (40,82 kg) na ok. 3,3 m². 

Pigmenty kolorystyczne: dodanie niewielkiej ilości pigmentów Silc-Pig do każdej porcji mieszanki 

pomaga rozróżnić poszczególne warstwy. 

Zagęszczacz: dodając Thi-Vex można zagęścić konsystencję Rebound 25, aby lepiej odwzorować 

głębokie detale. 1% całkowitej masy mieszanki istotnie zagęszcza materiał. 

Rozcieńczalnik: poprzez dodatek środka Silicone Thinner, można rozcieńczyć Rebound i inne silikony, 

w celu zastosowania na modelach poziomych z małymi podcięciami. 

Na koniec, na utwardzony silikon należy nałożyć formę pomocniczą. W tym celu, np. Można użyć 

naszego polimerowego gipsu Acrylic One lub naszej nadającej się do czyszczenia żywicy Plasti-Paste. 

Tkaże lekka masa epoksydowa do modelowania Free Form - Air nadaje się jako forma nośna. Formę 

należy pozostawić do utwardzenia przez co najmniej 6 godzin w temperaturze pokojowej (nie niższej 

niż 18 °C). Aby skrócić czas utwardzania można wstawić formę na około 2 godziny do pieca  

w temperaturze 60 °C. 

F. Zastosowanie formy / Przechowywanie  

Przy pierwszych odlewach kauczuk ma właściwości rozdzielające. W zależności od materiału 

odlewniczego właściwość ta zanika stopniowo i odlewy zaczynają się kleić do formy. Przy odlewaniu 

gipsu lub wosku dodawanie środka rozdzielającego nie jest konieczne. Natomiast zaleca się 

stosowanie środka rozdzielającego zawierającego silikon w celu przedłużenia żywotności formy przy 

odlewach z poliuretanu, poliestru i żywic epoksydowych. Żywotność formy zależy przede wszystkim 

od rodzaju materiału odlewniczego oraz częstości odlewania. Intensywnie ścierające  materiały jak  

na przykład beton, mogą powodować szybszą erozję drobnych detali formy, niż na przykład materiały 

o niskiej ścieralności (np. wosk).  

Przed przechowywaniem, formę należy wyczyścić wodą z mydłem i dobrze wysuszyć. Dwu- oraz 

wieloczęściowe formy powinny być złączone razem i odłożone na półce w chłodnym, suchym  

i nienasłonecznionym miejscu. Możliwie nie stosie jedna na drugiej, osłonięte przed działaniem 

wysokiej wilgotności oraz działaniem promieniowania UV. 

G. Bezpieczeństwo 

Przed zastosowaniem tego bądź jakiegokolwiek innego produktu firmy Smooth-On, należy zapoznać 

się z kartą charakterystyki. Wszystkie produkty Smooth-On są bezpieczne, przy postępowaniu 

zgodnie z instrukcjami. 

Należy unikać kontaktu z oczami. Polimery silikonowe są generalnie bezpieczne dla oczu, ale może 

wystąpić tymczasowe podrażnienie. Oczy należy przemywać ok. 15min wodą, a następnie zgłosić się 

do lekarza. Ze skóry zmyć płynem do mycia rąk, a następnie wodą i mydłem.  



 

 

Ważne: Informacje zawarte w fiszce są zgodne ze stanem naszej wiedzy, nie przejmujemy 

odpowiedzialności za efekty stosowania tego produktu. Użytkownik musi określić przydatność 

produktu do zamierzonego zastosowania i w związku z tym, uwzględnić ryzyko i obowiązki 

wynikające z własnego pomysłu na stosowanie materiału. 


