
 

 

VYTA  FLEX  SERIA 

Kauczuk poliuretanowy przeznaczony do odlewania 

A. Opis produktu 

Seria VytaFlex dzięki zastosowaniu specjalnej technologii „V-Polymer”, oferuje doskonałe właściwości 

fizyczne, specjalnie do odlewów betonowych. Vyta Flex jest dostępny w różnych twardościach od 10 

do 60 (Shore A). Miesza się go w prostym stosunku 1A : 1B. Dobra płynność ułatwia obróbkę  

i pozwala zrezygnować z odpowietrzania próżniowego. Poliuretany VytaFlex utwardzają się  

z nieznacznym skurczem do  trwałego kauczuku, który spełnia wysokie wymagania masowej 

produkcji z betonu, gipsu lub innych, bardzo ściernych materiałów. Formy wykonane z Vyta Flex 

nadają się doskonale do odlewania nowoczesnego betonu artystycznego jak UHPC (Ultra High 

Performance Concrete) lub SCC (Self Compacting Concrete), jednocześnie umożliwiając osiągnięcie 

jednolitej i wiernej kolorystycznie powierzchni betonu. Zastosowanie: produkcja gotowych części 

betonowych, reprodukcje rzeźb, powielanie elementów architektonicznych, budowa prototypów, 

efekty specjalne etc. 

 

B. Dane techniczne 

Vyta Flex 10 20 30 40 50 60 

Proporcje mieszania wg 
objętości 

1A : 1B 1A : 1B 1A : 1B 1A : 1B 1A : 1B 1A : 1B 

Proporcje mieszania wg 
wagi 

1A : 1B 1A : 1B 1A : 1B 1A : 1B 1A : 1B 1A : 1B 

Lepkość po zmieszaniu 
(mPas) 

3100 1000 1800 2000 2000 2000 

Ciężar właściwy (g/cm3) 1,00 1,00 1,02 1,03 1,04 1,04 

Kolor kremowy bursztynowy kremowy kremowy kremowy kremowy 

Czas zachowania stanu 
plastycznego (min.) 

30 30 30 30 60 60 

Czas rozformowania 
(godz.) 

24 16 16 16 16 16 

Twardość (Shore A) 10 20 30 40 50 60 

Wytrzymałość na 
rozciąganie (N/mm2) 

1,38 1,38 3,44 3,60 4,05 6,05 

E-Moduł (N/mm2) 0,17 0,34 0,45 0,69 1,48 2,17 

Wydłużenie przy zerwaniu 
(%) 

1000 1000 1000 660 400 480 

Wytrzymałość na zerwanie 
(N/mm) 

6,78 10,71 13,90 14,63 18,21 24,26 

Skurcz (%) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Wartości zmierzone w temperaturze pokojowej (23C) po 7 dniach (maksymalne właściwości fizyczne). Norma sprawdz. ASTM-Standard 



 

 

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. XTEND-IT (Suchy azot) 

znacznie przedłuża czas przechowywania. 

D. Przygotowanie / Zabezpieczenie / Środki rozdzielające 

Produkt należy wymieszać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zaleca się nosić okulary 

ochronne, gumowe rękawice ochronne oraz odzież z długim rękawem.  

W celu uniknięcia przywierania kauczuku do powierzchni modelu (w przypadku porowatych 

materiałów takich jak na przykład: beton, gips, drewno, kamień itp.) należy zabezpieczyć 

powierzchnię modelu. Super Seal zabezpiecza porowate powierzchnie i nie ma żadnego wpływu na 

ich detale (szczegóły). Sonite Wax nadaje się do zabezpieczenia powierzchni o bardzo szorstkiej  

strukturze. Do glin modelarskich zawierających wodę lub siarkę można stosować Shellac. Gliny nie 

wytworzone na bazie wody oraz nie zawierające siarki wymagają jedynie użycia środka 

rozdzielającego. Termoplasty (polistyrole) muszą również zostać zabezpieczone za pomocą środka 

Shellac. W każdym przypadku należy poczekać aż środek zabezpieczający będzie całkowicie 

wyschnięty zanim nałoży się środek rozdzielający. 

Użycie środka rozdzielającego jest konieczne przy większości powierzchni w celu ułatwienia 

rozformowania. Należy stosować specjalny środek rozdzielający do budowy form (np. Universal lub 

Ease Release 200). Odpowiednia warstwa środek rozdzielającego powinna zostać naniesiona  

na wszystkie powierzchnie, które będą miały kontakt z kauczukiem. 

UWAGA:  aby zapewnić optymalne pokrycie, należy nanieść środek rozdzielający miękkim pędzlem  

na wszystkie powierzchniach. Po naniesieniu drugiej cienkiej warstwy, pozostawić do wyschnięcia  

na około 30 min. Jeśli zajdą obawy co do zachowania się środka rozdzielającego/utrwalacza  

na konkretnej powierzchni, należy wykonać najpierw próbę na identycznej powierzchni. 

E. Mieszanie / Odlewanie / Utwardzanie / Wygrzewanie 

Ważne: Część B (niebieski pojemnik) należy koniecznie energicznie wymieszać przed wyjęciem  

z pojemnika! 

Płynne poliuretany są bardzo wrażliwe na wilgoć. W celu uniknięcia zaburzeń sieciowania przyrządy 

oraz pojemniki do mieszania powinny być czyste i suche. Po odmierzeniu odpowiednich ilości części A 

i części B do pojemnika do mieszania, dokładnie wymieszać przez 3 minuty, kilkakrotnie zbierając 

materiał z podstawy i ścian bocznych naczynia do mieszania. W przypadku większej ilości materiału 

(7kg lub więcej) powinno się mieszać połączone składniki maszynowo przez 3 minuty i dodatkowo 

jeszcze ręcznie przez 1 minutę. Następnie materiał należy przelać do świeżego, czystego pojemnika 

do mieszania i jeszcze raz przeprowadzić kompletny proces mieszania. 



 

 

Chociaż produkt został specjalnie opracowany, aby zminimalizować powstawanie pęcherzy powietrza 

w gotowej formie, odpowietrzanie próżniowe pozwala zredukować ewentualne pęcherzyki 

powietrza. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, należy wlewać mieszankę w najniższym 

punkcie formy. Kauczuk powinien powoli rozlać się po całej powierzchni modelu. Pozwala to  

na usunięcie pęcherzyków powietrza. Warstwa silikonu powinna wystawać ok. 1,5cm ponad 

najwyższy punkt modelu. 

Formę należy pozostawić przez noc do utwardzenia się (co najmniej 16 godzin) w temperaturze 

pokojowej (23C), zanim rozpocznie się rozformowywanie. Czas utwardzania można skrócić poprzez 

wygrzewanie formy lub zastosowanie dodatku Kick-iT. Należy unikać utwardzania materiału  

w temperaturze poniżej 18C. Vyta Flex osiąga swoje maksymalne właściwości fizyczne po 7 dniach. 

Aby jeszcze poprawić właściwości fizyczne kauczuku, można wygrzewać go, po utwardzeniu, przez 

około 4 – 8 godzin w temperaturze 65C. 

F. Zastosowanie formy / Przechowywanie 

Przed każdym odlewem formę należy zabezpieczyć za pomocą środka rozdzielającego. Rodzaj środka 

rozdzielającego zależy od materiału jaki będzie odlewany w formie. Do odlewania betonu specjalnie 

przeznaczonymi środkami są In&Out i AquaCon. Universal jest zawierającym silikon środkiem 

rozdzielającym, który nadaje się do rozformowania większości żywic odlewniczych. Przed odlaniem 

gipsu, należy posmarować formę wodą z mydłem, aby łatwiej rozformować odlewy. Całkowicie 

utwardzone formy są stabilne, trwałe i mocne, tak długo jak są prawidłowo użytkowane, czyszczone i 

odpowiednio przechowywane. Żywotność formy zależy także od ich zastosowania (rodzaju 

odlewanego materiału, liczby odlewów etc.). 

Przed przechowywaniem, formę należy wyczyścić wodą z mydłem i dobrze wysuszyć. Formy dzielone 

powinny być złożone razem. Należy przechowywać je w poziomie, w suchym i chłodnym miejscu. 

Formy nie powinny być ułożone w stosy, wystawione na działanie wilgoci oraz 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. 

UWAGA: Część A (żółty pojemnik) jest alifatycznym diizocyjanianem. Opary, które występują przy 

ogrzewaniu czy rozpylaniu materiału, mogą powodować podrażnienia i uszkodzenia płuc. Stosować 

tylko przy odpowiedniej wentylacji. W kontakcie ze skórą i oczami może powodować poważne 

podrażnienie. Oczy przemywać przez 15 minut wodą i natychmiast szukać pomocy medycznej.  

Ze skóry usunąć za pomocą bezwodnego środka do mycia rąk, a następnie wodą i mydłem. Część B 

(niebieski pojemnik) jest drażniący dla oczu i skóry. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się 

kontaktu ze skórą. W przypadku dostania się do oczu, przepłukać oczy przez 15 minut wodą  

i natychmiast szukać pomocy medycznej. Ze skóry usunąć wodą z 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  

 


