
 

 

Thi-Vex 

Środek zagęszczający do silikonu 

A. Opis produktu 

Thi-Vex jest płynnym dodatkiem, który zagęszcza wszystkie nasze silikony formierskie, aby wypełnić 

zagłębienia formy lub ułatwić aplikację na pionowe powierzchnie. 

Thi-Vex został opracowany specjalnie dla silikonów z serii Mold Max, Smooth-Sil, Rebound i Dragon 

Skin. W zależności od rodzaju silikonu i ilości dodatku Thi-Vex można ustawić różne lepkości. 

B. Proporcje mieszania 

Zagęszczanie Mold Max 10, 20, 25 & 30 lub Smooth-Sil 935, 940 & 950 
 

Część A silikonu Część B silikonu % Thi-Vex w stosunku  
do części A 

Konsystencja 

100 części 10 części 0,5 części (0,5%) umożliwiająca 
smarowanie (lepka) 

100 części 10 części 1 część (1%) pasty (nie kapie) 

100 części 10 części 2 części (2%) gęstej pasty 

 
Zagęszczanie silikonu Dragon Skin lub Rebound 
 

Część A silikonu Część B silikonu % Thi-Vex w stosunku  
do części A 

Konsystencja 

100 części 100 części 0,5 części (0,5%) umożliwiająca 
smarowanie (lepka) 

100 części 100 części 1 część (1%) pasty (nie kapie) 

100 części 100 części 2 części (2%) gęstej pasty 

C. Przechowywanie / Trwałość produktu / Obrabianie 

Produkt należy przechowywać i stosować w temperaturze 23C.  Po otwarciu znacznie skraca się czas 

przydatności materiału do użycia. Pozostałą ilość trzeba jak najszybciej zużyć. Po odlaniu 

odpowiedniej ilości  materiału, pojemnik ponownie zamknąć. Zaleca się noszenie okularów 

ochronnych, rękawic i odzieży z długim rękawem. 

D. Wskazówki do stosowania 

Podczas stosowania silikonów z serii Mold Max, dodatek Fast Cast 30 lub Accel-T może znacznie 

skrócić czas pomiędzy nałożeniem poszczególnych warstw (z reguły 2-3 godziny). 

Należy dodać odpowiednią ilość środka Thi-Vex do części A silikonu i dokładnie wymieszać,  

a następnie zmieszać z częścią B pamiętając, by kilkakrotnie zebrać materiał z boków i dna pojemnika 

do mieszania. Należy przy tym każdorazowo zwrócić uwagę na czas zachowania stanu plastycznego 

silikonu. Wyniki mogą się różnić w zależności od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza itp. 

  



 

 

E. 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. 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. 


