
kauposil
Katalog



www.kauposil.com2/58 kauposil
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O firmie Kauposil
Cienkościenne membrany silikonowe…

KAUCZUKI POLIURETANOWE
Brush On/EZ Mix
PMC
Vyta Flex
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KAUCZUKI POLIURETANOWE 
PRZEŹROCZYSTE
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Feather Lite
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Task 

ŻYWICE PRZEŹROCZYSTE
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Smash Plastic
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EZ-Spray 20/35/45
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EZ-Spray Styrocoat
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MASY AKRYLOWE
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MASY AKRYLOWO-CEMENTOWE
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EpoxAcoat
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MASY MODELARSKIE EPOKSYDOWE
FreeForm Air
FreeForm Sculpt

MASY MODELARSKIE
Chavant Autostyle
Le Beau Touche
Super Skulpey
NSP Soft&Medium

URZĄDZENIA
Rotacyjne

Maszyny rotacyjne
Natryskowe

EZ-Spray Junior
EZ-Mix Meter
Silcon III
Pistolety elektryczne

Manualne
Pistolety ręczne

Odpowietrzające
Pompy próżniowe
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DODATKI – ROZDZIELACZE
DODATKI – WYPEŁNIACZE
DODATKI – PIGMENTY
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KAUPOSIL – PARTNER W TECHNICE ODWZOROWAŃ

Smooth On – od 1895 roku zajmuje się tworzeniem i wpro-
wadzaniem na rynek tworzyw sztucznych, utwardzanych na 
zimno. Obecnie Smooth On należy do najbardziej innowacyj-
nych producentów silikonów, kauczuków i żywic poliuretano-
wych, dodatków i systemów rozdzielających. Największą za-
letą firmy Smooth On jest ciągły rozwój i wdrażanie nowych 
produktów i rozwiązań. Rezultatem tych działań jest szeroka 
paleta produktów, znajdujących zastosowanie w niemal każ-
dej  branży i projekcie.

Acrylic One – holenderski producent nowoczesnych mas 
akrylowych stosowanych w branży kompozytów, sztukator-
stwie czy prototypingu. Masy akrylowe umożliwiają tworze-

nie lekkich i wytrzymałych elementów, m.in. paneli architek-
tonicznych, form, dekoracji, form i kopyt w branży kompozy-
tów.  Trwałe utwardzanie powierzchni  styropianu.

Ethical Solutions – brytyjski producent maszyn rotacyjnych,  
dających możliwość tworzenia cienkościennych odlewów 3D, 
rotowanych na zimno.

Alan Harper Composites – brytyjski producent urządzeń do 
aplikacji silikonu oraz dodatków umożliwiających stworze-
nie kompletnej membrany silikonowej. Ekonomiczna alter-
natywa do obecnie stosowanej, jednorazowej folii w proce-
sie infuzji żywic.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA RYNKU POLSKIM 
NASTĘPUJĄCYCH FIRM:

Od roku 2005 Kauposil jest dystrybu-
torem innowacyjnych systemów dwu-
składnikowych w Polsce. Firma oferuje 
nowatorskie produkty oraz techniki od-
wzorowań, zarówno dla przemysłowych 
użytkowników jak również dla rzemieślni-
ków, artystów i hobbystów. Jako skutecz-

ny partner projektowy pomagamy dobrać 
najbardziej odpowiedni produkt do po-
trzeb i realizacji projektowych. Każdego 
klienta traktujemy indywidualnie. Dzięki 
ścisłej współpracy zdobywamy doświad-
czenie, pozwalające na praktyczne wspar-
cie Naszych klientów.

W ramach serwisu, proponujemy doradz-
two przy realizacji projektów w siedzibie 
klienta. Skontaktuj się z nami, abyśmy 
mogli pomóc Ci w realizacji Twoich ce-
lów produkcyjnych.

Zapraszamy do 
współpracy!

– Kauposil

www.kauposil.comkauposil4/20
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Odwiedź naszą stronę: 
WWW.KAUPOSIL.COM

Znajdziesz tam materiały 
informacyjne oraz kontakt 

ze specjalistami. 

DOWIEDZ SIĘ PIERWSZY
Social Media to dzisiaj norma, 
której powinna sprostać każda 
poważna firma. 
My chcemy zrobić to dla Was jak 
najlepiej! Polub jedną z naszych 
stron społecznościowych, 
by na bieżąco otrzymywać 
najświeższe informacje. 

Zapraszamy również na nasz 
kanał YouTube, gdzie znajdziesz 
filmy instruktażowe dotyczące 
pracy z naszymi produktami.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

kauposil

facebook.com/kauposil

google.com/+Kauposil

twitter.com/kauposil

youtube.com/user/KauPoSil
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Grupa innowacyjnych materiałów, w skład której wchodzą: 

•   Kauczuki poliuretanowe – elastyczne formy i matryce, wy-
konane z kauczuków poliuretanowych, charakteryzują się 
dużą trwałością, odpornością na ścieranie i podwyższoną 
wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Kauczuki 
poprzez elastyczność i idealne odwzorowanie modelu, po-
zwalają na nieograniczone modelowanie betonu i gipsu.

•   Żywice poliuretanowe – najwyższej jakości żywice poli-
uretanowe wyróżniają się wysoką płynnością. W pełni za-
stygłe odlewy są twarde, trwałe, charakteryzują się bar-
dzo dobrymi możliwościami obróbki maszynowej, można 
je lakierować, szlifować i polerować. Poliuretany stosowa-
ne są m. in. jako żywice narzędziowe, przy tworzeniu pro-
totypów, odlewach rotacyjnych i efektach specjalnych, 
modelarstwie.

•   Pianki poliuretanowe – twarde, elastyczne o różnym stop-
niu spienienia, mieszane ręcznie, stosowane jako materiał 
wypełniający do siedzeń, siodeł, foteli, modeli oraz w efek-
tach specjalnych itp.

Kauczuki poliuretanowe
Brush On/EZ-Mix (kauczuk do nakładania)
PMC (poliuretan do form)
Vyta Flex (poliuretan do form)
Renew UR (kauczuki do ortopedii)

Kauczuki poliuretanowe przeźroczyste
Clear Flex (transparentny, UV odporny)

Żywice poliuretanowe
Feather Lite (żywica z niskim ciężarem właściwym)
Smooth Cast 45-65D (żywice odlewnicze)
Smooth Cast 300-385 (żywice odlewnicze)
Smooth Cast Onyx (żywica odlwenicza, czarna)
Task (żywica odlewnicza, narzędziowa)

Żywice przeźroczyste
Crystal Clear (transparentna, UV odporna)
Smash Plastic (żywica do natryskiwania)

Pianki poliuretanowe
Foam IT (pianka do swobodnego odlewania, twarda)
Flex Foam IT (pianka do swobodnego odlewania, miękka)

Tworzywa do nakładania
Shell Shock (żywica zagęszczona do smarowania)

POLIURETANY
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Brush-On jest kauczukiem służącym do 
wykonywania form, które charaktery-
zują się dużą odpornością na ścieranie 
i rozciąganie. Nakłada się go za pomo-
cą pędzla lub szpachelki ( 4-6 warstw). 
Zapewnia on znakomitą odtwarzalność 
szczegółów. Brush-On nie kapie i wyka-
zuje niski stopień skurczu. W standardo-
wych proporcjach Brush-On 40 jest naj-
bardziej elastycznym kauczukiem całej 

serii, używa się go do odwzorowywania 
modeli z dużą ilością detali. Brush-On 50 
& 60 stosuje się do elementów o mniej-
szej ilości detali. 

Zastosowanie:
Restaurowanie, reprodukcja, produkcja 
gotowych elementów, efekty specjalne, 
parki tematyczne etc.

PMC 770, PMC 780 i PMC 790 mają licz-
ne zastosowania w przemyśle. Wszyst-
kie trzy produkty charakteryzują się wy-
trzymałością, trwałością i odpornością na 
ścieranie. Charakteryzują się niskim stop-
niem skurczu, przy utwardzaniu w tem-
peraturze pokojowej. Kauczuk PMC na-
daje się do wykonywania odlewów wie-
loseryjnych, np. beton, gips etc.

Zastosowanie:
Produkcja seryjna gotowych elementów 
betonowych, połączenia kauczuk - me-
tal, mechaniczne części kauczukowe, 
pokrycia, uszczelki, amortyzatory, rolki 
o zastosowaniu przemysłowym.

Główne właściwości :

 • Możliwość nakładania pędzlem

 • Idealne odwzorowanie 
powierzchni

 • Kauczuki idealne do form 
przestrzennych

 • Duża żywotność

Główne właściwości :

 • Duża odporność na ścieranie

 • Idealny na stanowiska 
montażowe

 • Wykonywanie form matek

 • Stosowany do układów 
amortyzujących

Brush On/EZ Mix |  Zagęszczony kauczuk  
do nakładania

PMC |  Poliuretan do form

KAUCZUKI POLIURETANOWEPoliuretany



KATALOG 2015 9/58

Łatwy w zastosowaniu kauczuk bezskur-
czowy. Sieciowanie produktu następuje 
w temp. pokojowej ##

Zastosowanie:
Produkcja ortez nadgarstka, dłoni, 
kostki oraz stopy. Stabilizacja wkładów 

silikonowych.

Clear Flex 30, 50 i 95 są to elastyczne po-
liuretany, których głównymi zaletami jest 
absolutna przejrzystość oraz odporność 
na promieniowanie UV. Niska lepkość po-
zwala na łatwe przygotowanie mieszanki 
i odlewanie. Dzięki zastosowaniu pigmen-
tów koloryzujących  So-Strong, można 

uzyskać wspaniałe efekty kolorystyczne.

Zastosowanie:
Tworzenie przejrzystych form, proto-
typów, soczewek, rzeźb, odlewów 
dekoracyjnych, imitacji jubilerskich, 
efektów specjalnych etc.

Główne właściwości :

 • Niska lepkość

 • Idealne do producji sztywnych 
lejów, ortez

 • Dobre odpowietrzanie

Główne właściwości :

 • Elastyczność

 • Idealna 
przeźroczystość

 • UV odporność

 • Niska lepkość

Renew UR | Kauczuk do ortopedii

Clear Flex |  Transparentny, UV odporny

Materiał uznany przez producen-
tów wyrobów betonowych na 

świecie. Kauczuk ten zawiera spe-
cjalny V-Polymer, podwyższający jego 
odporność w porównaniu do podobnych 

kauczuków tego typu. Kauczuki poliure-
tanowe VytaFlex przeznaczone są do 
produkcji seryjnej. 

Zastosowanie:
Elastyczne formy, matryce z kauczuku 
poliuretanowego Vyta Flex służą do pro-
dukcji gotowych elementów betono-
wych, reprodukcji oraz seryjnego powie-
lania detali architektonicznych itp. Formy 
 VytaFlex umożliwiają wykonanie powta-
rzalnych produktów, niemalże w całym 
okresie ich użytkowania.

Vyta Flex |   Poliuretan do form

Główne właściwości :

 • Niska lepkość

 • Brak konieczności 
odpowietrzania próżniowego

 • Duża odporność na rozrywanie

 • Niezauważalny stopień skurczu

KAUCZUKI POLIURETANOWE PRZEŹROCZYSTE Poliuretany



kauposil www.kauposil.com10/58

Smooth-Cast 45D i 60D są szybkowią-
żącymi żywicami, półtwardymi, odpor-
nymi na uderzenia. 45D jest najbardziej 
elastyczna z serii, jednak ma mniejszą 
odporność na rozerwanie. Żywice, dzięki 
niskiej lepkości, są proste w użyciu. Odle-
wanie, nawet bez odpowietrzania próż-
niowego, powoduje powstawanie mini-

malnej ilości pęcherzyków powietrza. 
Żywice mogą być barwione pigmentami 
SO-STRONG. Smooth-Cast 65D - idealna 
żywica do odlewów rotacyjnych.

Zastosowanie:
Narzędzia udarowe, prototypy, okładziny 
do rolek i walców, odlewy rotacyjne, etc.

Główne właściwości :

 • Ciężar właściwy drewna

 • Większa objętość

 • Łatwość użycia i aplikacji

Główne właściwości :

 • Odporna na uderzenia

 • Elastyczna

 • Łatwość użycia i aplikacji

 • Idealna do odlewów 
rotacyjnych

Feather Lite |  Żywica o niskim ciężarze właściwym

Smooth Cast 45-65D |  Żywice odlewnicze, rotacyjne

Feather Lite jest to nasycona poliureta-
nowa żywica lana, o bardzo małym cięża-
rze właściwym = 0,67 g/cm3. W związku 
z tym można uzyskać większą objętość 
z kilograma niż przy innych żywicach la-
nych, a przy tym korzystniejszą cenę 
za litr. Odlany produkt jest bardzo lekki 
(pływa na wodzie), mocny i można pod-
dać go ręcznej lub mechanicznej obróbce 
(cięcie, piłowanie, wiercenie, frezowanie 
etc.), jak również lakierować oraz barwić 
naszymi pigmentami So-Strong. 

Zastosowanie:
Reprodukcja małych i średnich form pla-
stikowych, produkcja pławików (dla węd-
karzy), głów lalek, części prototypów. 
Efekty specjalne.

ŻYWICE POLIURETANOWEPoliuretany
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Forma do betonu do wykonania z:

Vyta Flex (str. 9)

PMC (str. 8)

Elementy przeźroczyste 
z możliwością barwienia:

Crystal Clear (str. 13)

Panele ścienne

Beton, Acrylic One (s. 36)

Forma – Vyta Flex (s. 9)

Stęple do betonu do odcisku 
dowolnej faktury czy wzoru:

Vyta Flex (str. 9)

PMC (str. 8)
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Smooth-Cast ONYX jest bezrtęciową żywicą poliuretanową, 
zastygającą szybko w temperaturze pokojowej w solidny pla-
stik w kolorze głębokiej czerni. ONYX miesza się według obję-
tości w proporcjach 1A:1B i ma bardzo małą lepkość dzięki cze-
mu jest łatwy w użyciu. Ponadto ma bardzo wysoką twardość 
Shore 80D i oferuje lepsze właściwości fizyczne oraz większą 
odporność na wysokie temperatury, w porównaniu z innymi 
dostępnymi żywicami poliuretanowymi.

Zastosowanie:
Reprodukcja rzeźb, tworzenie prototypów, etc.

Wysoko udarowe żywice narzędziowe. W 
porównaniu do popularnej linii Smooth-
-Cast, żywice TASK mają lepsze właści-
wości fizyczne. Niska lepkość ułatwia od-
lewanie. W pełni utwardzone odlewy są 
mocne, twarde, można je obrabiać mecha-
nicznie i lakierować. Są odporne na wilgoć 
i łagodne rozpuszczalniki. Ze względu na 
stabilność i trwałość produktów tej serii, 
wykorzystuje się je do tworzenia cienkich 
odlewów, części prototypów oraz w limi-
towanych produkcjach seryjnych.

Zastosowanie:
Modele prototypów, zabawek, mode-
le redukcyjne, części mechaniczne etc.

Główne właściwości :

 • Lejność wody

 • Idealne odwzorowanie detalu

 • Łatwość użycia i aplikacji

 • Możliwość stosowania 
pigmentów i wypełniaczy

 • Różne czasy pracy

Główne właściwości :

 • Idealnie czarny kolor

 • Podwyższona temperatura pracy

 • Podwyższona twardość

Główne właściwości :

 • Zwiększona wytrzymałość 
mechaniczna

 • Podwyższona temperatura 
pracy

 • Zwiększona udarność

Smooth Cast 300-385 |  Żywice odlewnicze

Smooth Cast ONYX |  Żywice odlewnicza, czarna

Task | Żywica odlewnicza, narzędziowa

Poliuretanowe żywice lane, charak-
teryzują się dużą płynnością i nie wy-
magają odpowietrzania próżniowego. 
Utwardzone odlewy są twarde i trwałe, 
można je lakierować i obrabiać maszy-
nowo. Są odporne na wilgoć oraz łagod-
ne rozpuszczalniki. Wszystkie produk-
ty z tej serii posiadają dobre właściwo-
ści fizyczne i są proste w zastosowaniu. 
Poszczególne żywice różnią się między 
sobą czasem zachowania stanu plastycz-
nego, czasem rozformowania, jak rów-
nież kolorem i stopniem skurczu. Żywi-
ce poliuretanowe mogą być wypełniane 

i barwione. Smooth Cast 300 – śnież-
nobiała. Smooth Cast 320 – kremowa.    
Smooth Cast 325 – transparentna o neu-
tralnym kolorze, bardzo łatwa do zabar-
wienia. Smooth Cast 385 – żywica lana, 
nasycona aluminium.

Zastosowanie:
Efekty specjalne, wesołe miasteczka, 
małe i średnie formy dla figur z brązu 
„odlewanych na zimno”, części prototy-
pów, części odlewane rotacyjnie, prze-
mysłowe części produkcyjne, modele 
odlewnicze, formy próżniowe.
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Seria Crystal Clear stosowana jest przy 
tworzeniu modeli wymagających abso-
lutnej przejrzystości. Te wytrzymałe ży-
wice różnią się jedynie czasem zacho-
wania stanu plastycznego oraz czasem 
całkowitego zastygnięcia masy. Mała 
lepkość ułatwia mieszanie oraz odlewa-
nie. Żywice Crystal Clear 200, 202 i 204 
utwardzają się w temperaturze pokojo-
wej, przy zachowaniu niskiego stopnia 
skurczu, a po całkowitym utwardzeniu są 
odporne na promienie UV i nie są kruche.  

Crystal Clear 220 jest żywicą laną tward-
niejącą pod wpływem wysokich tempe-
ratur. Jest to najtwardsza wersja ( Shore 
85D) całej serii Crystal Clear. Poprzez do-
danie pigmentów So-Strong można osią-
gnąć różnorodne efekty kolorystyczne. 

Zastosowanie:
Efekty specjalne, budowa prototypów, 
produkcja soczewek oraz tworzenie 
rzeźb, odlewów dekoracyjnych i imita-
cji jubilerskich.

Smash Plastic jest przejrzysty jak woda 
i rozpada się jak szkło. Można go wylać 
cienką warstwą tak, aby powstała np. 
szyba lub też zastosować go w rotacyj-
nym procesie odlewania, do wytwarzania 
pustych butelek, dzbanków lub innych 
przedmiotów szkło podobnych. Zale-
cana grubość odlewu zależy od prze-
znaczenia (ok. 2-30 mm). Niska lepkość 
gwarantuje proste mieszanie i wylewa-
nie. Smash Plastic utwardza się w tem-
peraturze pokojowej. Gotowy produkt 
jest odporny na działanie promieni UV. 
Smash Plastic można barwić pigmenta-
mi So-Strong.

Zastosowanie:
Gotowe przedmioty znajdują zastoso-
wanie jako łatwo tłukące się rekwizyty 
w produkcjach filmowych i teatralnych.

Główne właściwości :

 • Idealna przeźroczystość

 • UV odporność

 • Niska lepkość

 • Możliwość zatapiania 
elementów

Główne właściwości :

 • Idealna imitacja szkła

 • Możliwość tłuczenia lub 
kruszenia

 • Dźwięk podobny do tłuczonego 
szkła

 • Idealna do efektów specjalnych

Crystal Clear |  Transparentna, UV odporna

Smash Plastic | Żywica odlewnicza, FX

ŻYWICE PRZEŹROCZYSTE Poliuretany
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Seria Foam-iT! to twarde pianki dwu-
składnikowe, które można wlewać bez-
pośrednio do formy lub rozsmarowywać. 
Pianki, w zależności od rodzaju, wielo-
krotnie zwiększają swoją objętość, two-
rząc równomierną strukturę komórko-
wą. Po 20 min można je obrabiać, a po  
2  godzinach następuje pełne utwardze-
nie. Foam-iT! może tworzyć samodziel-
ne odlewy lub być wykorzystany jako 

wypełnienie pustych elementów. Foam-
-iT! 15 można wykorzystać jako materiał 
wypełniający do tworzenia prototypów, 
które nadają się do frezowania.

Zastosowanie:
Lekkie rekwizyty dla teatru i filmu, licz-
ne zastosowania w przemyśle i rzemio-
śle artystycznym.

Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa 
o konsystencji pasty, która podczas mie-
szania samo-zagęszcza się, dzięki czemu 
nadaje się do nakładania na powierzch-
nie pionowe. Zastygniętą żywicę moż-
na obrabiać mechanicznie, gruntować 
oraz lakierować. Można ją również bar-
wić pigmentami So-Strong (aby uzyskać 
intensywne kolory należy dodawać oko-

ło 0,3% więcej 
barwnika niż 
przy żywicy Smo-
oth Cast 325).

Zastosowanie:
Samopogrubiająca się żywica do produk-
cji form negatywów, form pomocniczych 
oraz powłok styroporowych.

FlexFoam-iT! są to elastyczne pianki 
dwuskładnikowe, które można wlewać 
do formy lub rozsmarowywać. Pianka 
zwiększa swoją objętość kilkukrotnie 
(w zależności od rodzaju) i tworzy rów-
nomierną strukturę komórkową. Wszyst-
kie pianki zwiększają maksymalnie swoją 
objętość w ciągu 5 min, a postać gotową 

do obróbki osiągają po 30 min. Można wy-
konywać z nich odlewy lub wykorzystać 
jako wypełnienie pustych elementów.

Zastosowanie:
Produkcja lekkich rekwizytów dla teatru 
i filmu, idealny jako materiał wypełniają-
cy do siedzeń, siodeł, krzeseł i oparć etc.

Główne właściwości :

 • Łatwość użycia i aplikacji

 • Mocne i wytrzymałe

 • Możliwość stosowania jako 
twarde wypełniacze

 •  Możliwość 
barwienia i obróbki 
mechanicznej

Główne właściwości :

 • Łatwość użycia i aplikacji

 • Mocne i wytrzymałe

 • Możliwość stosowania jako 
twarde wypełniacze

 • Możliwość barwienia i obróbki 
mechanicznej

Główne właściwości :

 • Łatwość użycia i aplikacji

 • Idealna do siedzisk, foteli

 • Możliwość stosowania jako 
elastyczne wypełniacze

 • Możliwość barwienia

Foam IT |  Twarda pianka  
do swobodnego odlewania

Shell Shock |  Żywica zagęszczona 
do smarowania

Flex Foam IT |  Miękka pianka do 
swobodnego odlewania

PIANKI POLIURETANOWE

ŻYWICE DO NAKŁADANIA

Poliuretany

Poliuretany
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Najwyższej jakości silikony charakteryzujące się dużą od-
pornością na temperaturę, wytrzymałością na rozdzieranie, 
odpornością na czynniki chemiczne, jednocześnie znakomitym 
odwzorowaniem szczegółów. 

Szeroka gama twardości i czasów sieciowania, pozwala na 
dobranie silikonu do ściśle określonych wymagań. Ofertę 
uzupełnia duża ilość dodatków pozwalających wpływać na 
konsystencję: zagęszczanie, rozcieńczanie, oraz możliwość 
barwienia za pomocą bardzo wydajnych pigmentów. 

Stosowane w odlewaniu sztukaterii, betonu, gipsu , renowacji 
zabytków, modelarstwie, efektach specjalnych, ortopedii oraz 
w prototypingu.

Kauczuki silikonowe (addycyjne)
Alja Safe (alginat do form jednorazowych)
Body Double (do kopiowania z ludzkiej skóry)
Dragon Skin (do odlewania np. części ciała, FX)
Ecoflex (ortopedia, FX)
Equinox (do szybkiego kopiowania)
EZ-Brush Vac Bag (membrany próżniowe np. do infuzji)
Mold Star (silikon formierski, addycyjny)
Rebound 25 (silikon zagęszczony do smarowania)
Skin Tite (teatr, film, FX)
Smooth Sil (silikon formierski, addycyjny)
Soma Foama (pianka silikonowa, ortopedia, FX)
Sorta Clear (silikon transparentny)
Renew Silicon (silikon do ortopedii)
Renew Replicator (silikon do ortopedii)

Kauczuki silikonowe (kondensacyjne)
Encapso (reklama, dekoracje, FX)
Mold Max (silikon formierski, kondensacyjny)
OOMOO (silikon do wyrobu świec)
Rubber Glass (reklama, teatr, film, FX)
Tempo (silikon formierski ogólnego zastosowania)

SILIKONY
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Alja Safe jest produktem alternatyw-
nym dla Body Double. Wykorzystuje się 
go przy tworzeniu „jednorazowych form” 
(max. dwa odlewy) do odwzorowywania 
różnych części ciała. Alja Safe pozwa-
la na wierne odtworzenie szczegółów 
oraz nie zawiera krzemianu, który nale-
ży do pierwszej grupy materiałów rako-
twórczych i występuje w prawie wszyst-
kich dostępnych na rynku alginianach.   

Alja Safe jest prosty w użyciu i szyb-
ko utwardza się. Można odlewać w nim 
modele z gipsu, wosku, masy akrylowej 
Acrylic One, gliny, Dragon Skin Fast lub 
szybkoschnącej żywicy lanej Smooth-
-Cast 300Q.

Zastosowanie:
Jednorazowe formy do odwzorowywa-
nia części ciała.

Body Double to trwały kauczuk siliko-
nowy, który można nanosić bezpośred-
nio na skórę. Bardzo szybko utwardza 
się, tworząc formę odporną na rwanie, 
w której można wykonać wierne odlewy. 

W przeciwieństwie do alginianów, które 
umożliwiają tylko jeden odlew, stosując 
Body Double można wykonać wiele re-
produkcji z gipsu, żywicy lanej, wosku, 
masy akrylowej, metali o niskiej tem-
peraturze topnienia etc. Kolejną zale-
tą jest fakt, iż do wytwarzania form z  
Body Double zużywa się mniej materia-
łu. Silikon dostępny jest w dwóch wer-
sjach : „Standard” i „Fast”. 

Zastosowanie:
Efekty specjalne, budowa form, produk-
cja lalek, ortopedia.

Główne właściwości :

 • Bezpieczny w kontakcie ze skórą

 • Idealne odwzorowanie  
części ciała

 • Prosty w użyciu

Główne właściwości :

 • Silikon z możliwością aplikacji 
bezpośrednio na skórę

 • Idealne odwzorowanie 
najmniejszych detali

 • Bezpieczny w kontakcie ze skórą

 • Możliwość wielokrotnego użytku

Alja Safe | Alginat do form jednorazowych

Body Double |  Do kopiowania  
z ludzkiej skóry

KAUCZUKI SILIKONOWE (ADDYCYJNE)Silikony

VYTA FLEX Poliuretan do form

•   NISKA LEPKOŚĆ

  •    BRAK KONIECZNOŚCI  
ODPOWIETRZANIA PRÓŻNIOWEGO

    •   DUŻA ODPORNOŚĆ NA ROZRYWANIE

      •   NIEZAUWAŻALNY STOPIEŃ SKURCZU

WIĘCEJ NA STRONIE 9→
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Ecoflex to silikony typu addycyjnego o ni-
skiej lepkości (która ułatwia mieszanie 
i odpowietrzanie) mające wszechstron-
ne zastosowanie. Są bardziej miękkie 
niż Dragon Skin lecz równie mocne i roz-
ciągliwe. Można rozciągać je wielokrot-
nie bez ryzyka rozerwania. Ecoflex za-
wsze przyjmuje swoją pierwotną postać. 
Przejrzysty kolor pozwala na barwie-
nie go pigmentami koloryzującymi Silc-
-Pig i na uzyskanie wielu efektów ko-
lorystycznych. Ecoflex 5 jest dostępny 
tylko w podwójnym kartuszu, mieszan-

kę można szybko przygotować w pisto-
lecie dozującym. Ecoflex 00-10, 00-30 
i 00-50 są dostępne w pojemnikach do 
samodzielnego mieszania lub w podwój-
nym kartuszu.

Zastosowanie:
Nadaje się znakomicie do produkcji pro-
tez, obić tapicerskich. Znajduje również 
zastosowanie w ortopedii. Efekty spe-
cjalne (animatronika) , gadżety erotyczne.Główne właściwości :

 • Miękki i rozciągliwy

 • Niska lepkość

 • Idealny w ortopedii i efektach 
specjalnych

Główne właściwości :

 • Ekstremalnie rozciągliwy

 • Idealny do animatroniki 
i ortopedii

 • Możliwość barwienia w masie 
i malowania powierzchniowego

 • W dotyku przypomina ludzką 
skórę

Ecoflex |  Ortopedia, FX

Dragon Skin |  Do odlewania  
np. części ciała, FX

Dragon Skin i Dragon Skin Fast (szybka 
wersja) są to silikony typu addycyjnego 
do specjalnych zastosowań. Są bardzo 
miękkie, mocne i bardzo rozciągliwe. Si-
likony te można wielokrotnie naciągać 
bez ryzyka rozerwania, a one powraca-
ją zawsze do swojej pierwotnej formy. 
Dragon Skin nadaje się do użycia przy 
tworzeniu efektów specjalnych, szcze-
gólnie w animatronice, gdzie wymaga-
na jest powtarzalność ruchów. Dragon 

Skin jest białawo przeźroczysty i moż-
na go łatwo zabarwić pigmentami kolo-
ryzującymi Silc-Pig ( np. barwnik cielisty 
Silc-Pig Flesh Tone). Dzięki swoim wspa-
niałym właściwościom fizycznym, Dra-
gon Skin nadaje się doskonale do two-
rzenia form modeli z wieloma detalami.

Zastosowanie:
Efekty specjalne, budowa form, produk-
cja lalek, ortopedia.
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Equinox - silikony do ugniatania – to dwu-
składnikowe silikony addycyjne, które 
można mieszać „na miejscu” i nanosić 
na prawie każdy model. Equinox trzyma 
się na każdej powierzchni pionowej i od-
twarza nawet najdrobniejsze szczegóły – 
idealny do wytwarzania stabilnych form 
kauczukowych, które mogą zostać uży-
te już w ciągu kilku minut. Mniej znaczy 
więcej, ponieważ Equinox jest nakłada-
ny cienką warstwą, przez co zostaje zu-
żyte mniej materiału, więc formy są lek-
kie i łatwe do przenoszenia. Skurcz jest 
bardzo mały, a utwardzony materiał jest 
bardzo stabilny i długotrwały.

Zastosowanie:
Equinox stosuje się do odwzorowywa-
nia kosztownych modeli antycznych 
i archeologicznych, jak i szybkich form, 
rzeźb, prototypów, świec, ramek, monet 
etc. Jako materiał odlewniczy nadaje się 
wosk, gips i wiele żywic.

Główne właściwości :

 • Silikon z możliwością ugniatania

 • Możliwość aplikacji w terenie i w 
trudnych warunkach

 • Dobra przyczepność do 
pionowych elementów

 • Bardzo dobre odwzorowanie 
detali

Equinox |  Do szybkiego kopiowania

EZ-Brush Vac Bag jest silikonem addy-
cyjnym nadającym się do nakładania, 
przeznaczonym do produkcji wysokiej 
jakości worków próżniowych wielokrot-
nego użytku. Silikon można nakładać za 
pomocą pędzla lub szpachelki, również 

na powierzchnie pionowe. Worki wyko-
nane z EZ-Brush Vac Bag, poprzez swo-
je idealne dopasowanie oraz możliwość 
wielokrotnego zastosowania, pozwala-
ją na dużą oszczędność czasu i kosztów, 
w porównaniu do tradycyjnych technik 
z zastosowaniem folii jednorazowych. 

Zastosowanie:
Do produkcji wysokiej jakości silikono-
wych worków próżniowych wielokrotne-
go użytku, stosowanych również w pro-
cesie infuzji.

Główne właściwości :

 • Silikon dedykowany do 
membran silikonowych 
w procesie infuzji

 • Zwiększona odporność na 
chemiczne i temperaturowe 
działanie żywic poliestrowych

 • Możliwość aplikacji na pionowe 
powierzchnie

 • Wersja tiksotropowa 
z możliwością aplikacji 
pędzlem czy szpatułką

EZ Brush Vac Bag |  Membrany próżniowe np. do infuzji
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Mold Star jest łatwym w zastosowaniu silikonem ad-
dycyjnym, którego składniki miesza się według obję-
tości, w proporcji 1A : 1B. Dzięki małej lepkości, w po-
łączeniu z relatywnie długim czasem zachowania 
stanu plastycznego (50 min) nie wymaga w większo-
ści przypadków odpowietrzania próżniowego. Mold 
Star utwardza się, przy prawie niezauważalnym skur-
czu (<0,01%), do wytrzymałego i odpornego na rwanie 
kauczuku. Formy wykonane z Mold Star charaktery-
zują się długą żywotnością i nadają się do odlewania 
gipsu, wosku, żywic sztucznych, betonu oraz innych 
materiałów. Jest to silikon addycyjny odporny na wy-
sokie temperatury (do 230°C) jak również nadaje się 
do odlewania metali o niskiej temperaturze topnienia.

Zastosowanie:
Reprodukcja najdrobniejszych szczegółów, tworze-
nie form do produkcji elewacji betonowej , gipsowej, 
prototypów, części mebli, rzeźb i architektury, odle-
wy np. z wosku, poliuretanu, poliestru, żywicy epok-
sydowej , metali o niskiej temp. topnienia.

Główne właściwości :

 • Bezskurczowy

 • Idealny do prototypów

 • Idealne odwzorowanie 
najmniejszych detali

 • Niska lepkość

 • Gotowe formy w 30 min

Mold Star |  Addycyjny  
silikon formierski

Kauczuk silikonowy typu addycyj-
nego. Jest prosty w użyciu, a dzięki 
swoim właściwościom samopogru-
biania się, umożliwia odwzorowa-
nie prawie każdego modelu poprzez 
rozsmarowanie. Można nanosić go 
za pomocą pędzla lub szpachelki, 
bez ryzyka kapania. Zalety w po-
równaniu do kauczuku poliureta-
nowego nadającego się do rozsma-
rowania Brush-On: Rebound 25 nie 
wchodzi w reakcję z większością po-
wierzchni. Oznacza to, że nie wy-
maga on wcześniejszego przygo-

towania powierzchni odwzorowy-
wanych. Wystarczą 3-4 warstwy 
aby uzyskać mocną i trwałą formę 
do odlewania modeli z gipsu, wo-
sku, betonu, poliuretanowej żywi-
cy lanej, gipsu akrylowego Acry-
lic One, poliestru etc. Formy z Re-
bound 25 można przechowywać 
przez wiele lat.

Zastosowanie:
Reprodukcja rzeźb, restaurowanie 
budynków, elementy zdobnicze, 
procesy wytapiania wosku etc.

Główne właściwości :

 • Łatwość użycia i aplikacji

 • Możliwość aplikacji na pionowe 
powierzchnie

 • Dedykowany do renowacji

 • Idealne odwzorowanie 
najmniejszych detali

 • Cienkościenne formy 
smarowane

Rebound 25 |  Silikon zagęszczony  
do smarowania
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EKONOMICZNE 
ROZWIĄZANIA 
w dziedzinie formowania
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SMOOTH SIL 935
Specjalny silikon do betonu polimero-
wego oraz z włóknami szklanymi (GFRC). 
Nie wymaga używania środka rozdzie-
lającego przy tworzeniu modelu oraz  
odlewania betonu.

SMOOTH SIL 940
Silikon nadający się do wykonywania form 
cukierniczych, w których można odlewać 
czekoladę, cukier, etc.

SMOOTH SIL 950
Silikon ekstremalnie wytrzymały na roz-
rywanie. Stosowany również do odlewów 
betonowych i metali o niskiej tempera-
turze topnienia. Idealny do form z wyma-
ganą 100% precyzją.

Silikon do tworzenia efektów specjal-
nych bezpośrednio na skórze. Utwardzo-
ny Skin Tite jest mocny, rozciągliwy i do-
pasowuje się idealnie do skóry ( nawet je-
śli jest przyklejony na palcach, łokciach 
czy kolanach). Nanoszenie Skin Tite nie 
wymaga użycia środka rozdzielającego, 
nawet na owłosionych częściach skóry. 
Kleistość powierzchni obiektów wyko-
nanych ze Skin Tite niweluje użycie talku 
lub specjalnej szminki teatralnej.

Zastosowanie:
Klej do silikonów, tworzenie efektów spe-
cjalnych bezpośrednio na skórze, ma-
teriał odlewniczy do tworzenia imita-
cji skóry.

Smooth-Sil są to wysokiej jakości siliko-
ny typu addycyjnego, które charaktery-
zują się największą odpornością na wy-
sokie temperatury i chemikalia wśród 
wszystkich naszych produktów kau-
czukowych. Silikony te odtwarzają naj-
drobniejsze szczegóły, mają niski sto-
pień skurczu przy utwardzaniu się i two-
rzą kauczuk o znakomitej odporności na 
rwanie. Formy silikonowe ze Smooth-Sil 
mają bardzo długą żywotność (20 lat).  

Smooth-Sil 935 jest silikonem przezna-
czonym do odlewania betonu polimero-
wego z dodatkiem włókna szklanego. Nie 
wymaga stosowania środka rozdzielają-
cego przy tworzeniu modelu oraz odle-
waniu betonu! Doskonałe odwzorowanie 
kolorów, niezauważalny skurcz.

Zastosowanie:
Tworzenie prototypów, reprodukcja rzeźb, 
preparowanie zwierząt etc.

Główne właściwości :

 • Możliwość tworzenia 
bezpośrednio na skórze

 • Imitacje skóry

 • Klejenie masek silikonowych

Główne właściwości :

 • Szeroka gama twardości

 • Możliwość odlewania 
czekolady i cukru

 • Możliwość odlewania polimero-
betonu

 • Bez skurczowy

 • Idealne odwzorowanie 
najmniejszych detali

Skin Tite |  Teatr, film, FX

Smooth Sil |  Addycyjny silikon formierski

WARIANTY PRODUKTU:
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Sorta-Clear 40 jest przejrzy-
stym silikonem typu addycyj-
nego do specjalnych zastoso-
wań. Jest to bardzo mocny i 
trwały silikon. Sorta Clear jest 
przejrzysty i można go łatwo 
zabarwić naszymi pigmen-
tami Silc-Pig. Materiały takie 
jak np. tworzywo sztuczne, 
żywice epoksydowe i polie-
strowe, wosk oraz metale o ni-
skiej temperaturze topnienia 
mogą być wlewane do form z  

Sorta Clear bez stosowania 
środka rozdzielającego.

Zastosowanie:
Nadaje się do produkcji pro-
totypów, do tworzenia imi-
tacji jubilerskich oraz wszę-
dzie tam, gdzie wymagana 
jest przejrzystość, przede 
wszystkim jeśli forma musi 
być przecięta.

Główne właściwości :

 • Transparentny

 • Możliwość obserwacji procesu 
zalewania

 • Bezpieczny w kontakcie z 
żywnością

 • Imitacje jubilerskie

 • Prototypy

Sorta Clear |  Silikon transparentny

Soma Foama 15 jest dwuskładnikową 
pianką silikonową (addycyjną) o różno-
rodnym zastosowaniu. Składniki miesza 
się w stosunku objętości 2A : 1B. Czas za-
chowania stanu plastycznego przy temp. 
pokojowej wynosi 50 sekund, czas pra-
cy 20 minut, a czas pełnego utwardzenia 
ok. 1 godziny. Pianka rozszerza się cztero-
krotnie (240 kg/m³), tworząc równomier-

ną strukturę komórkową. Utwardzona 
pianka jest odporna na wodę, utlenianie, 
ozon, promieniowanie UV oraz wysokie 
temperatury (do 176°C).

Zastosowanie:
Soma Foama 15 ma zastosowanie w prze-
myśle i ortopedii (wyściółki, wyciszenia) 
oraz przy produkcji efektów specjalnych.

Główne właściwości :

 • Elastyczna pianka 
silikonowa

 • Łączenie z silikonami 
addycyjnymi

 • Efekty specjalne

 • Wyściółki i wyciszenia

 • UV odporna

Soma Foama |  Pianka silikonowa,  
ortopedia, FX

WIĘCEJ NA STRONIE 36→

Acrylic One
Jeden materiał – tysiące zastosowań

Dwukomponentowa masa akrylowa dająca nieskończone 
możliwości tworzenia, znajduje zastosowanie w wielu 
branżach – tworzenie form, dekoracje, scenografia,  
architektura, architektura wnętrz, etc. 

Poznaj Acrylic One!
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Silikon 0030 i 0050 jest to 
bardzo prosty w zastosowa-
niu silikon typu addycyjnego. 
Mała lepkość ułatwia miesza-
nie i odpowietrzanie. Zastoso-
wanie podwójnych kartuszy 
w pistolecie dozującym, jest 
dodatkowym ułatwieniem. 
Można zagęścić go stosując  
THI-VEX. Silikon 0030 i 0050 
jest bardzo miękki, ekstremal-
nie rozciągliwy, a przy tym 
bardzo mocny. Można rozcią-
gać go wielokrotnie i on za-
wsze wróci do swojej pierwot-
nej postaci. Nadaje się ideal-
nie do barwienia pigmentami 
Silc-Pig. Silikon 5, 10 i 20 jest 
bardzo prosty w zastosowa-

niu. Dostępne również w kar-
tuszach. Można zagęszczać 
go stosując THI-VEX. Silikon 
5, 10 i 20 jest bardzo miękki, 
ekstremalnie rozciągliwy, a 
przy tym bardzo mocny. Na-
daje się idealnie do barwienia 
pigmentami Silc-Pig.

Zastosowanie:
Ortopedia (protezy, epitezy 
itp.)

Główne właściwości :

 • Szeroka gama twardości

 • Bezpieczny w kontakcie ze 
skórą

 • Atest na brak podrażnień skóry

 • Atest na cytotoksyczność

 • Miękki i elastyczny

 • Protezy/epitezy

Renew Silicon |  Silikon do ortopedii

Soma Foama |  Pianka silikonowa,  
ortopedia, FX

Renew Replicator jest trwałym kauczu-
kiem silikonowym, który nanosi się bez-
pośrednio na skórę, w celu odwzorowa-
nia części ciała. Ma bardzo krótki czas 
całkowitego utwardzania się. Przy jego 
pomocy otrzymuje się bardzo wierne re-
produkcje. Możliwe jest otrzymanie wie-
lu odlewów w przeciwieństwie do algi-

niatów, które umożliwiają wykonanie tyl-
ko jednego odlewu. Do wykonania jednej 
formy zużywa się mniej replikatora niż 
alginiatu. Nie jest toksyczny i ma neu-
tralny zapach.

Zastosowanie:
Reprodukcja części ciała.

Główne właściwości :

 • Bezpośrednia aplikacja na 
skórę

 • Idealne odwzorowanie detali

 • Łatwa aplikacja pistoletem

Renew Replicator | Silikon do ortopedii

PIGMENTY
Bogata oferta pigmentów –  
 Nieskończone możliwości barwienia

WIĘCEJ NA STRONIE 53→
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Encapso K jest przejrzystym sili-
konem kondensacyjnym, który po 
utwardzeniu wygląda jak woda i na-
daje się idealnie do zalewania lub za-
tapiania różnorodnych obiektów nie-
ożywionych. Jest doskonałą imitacją 
wody. Zalety Encapso K : bezpieczny, 
brak zagrożeń chemicznych, łatwy 
w użyciu (składniki miesza się w pro-
porcji 1A: 1B) po utwardzeniu idealnie 

przejrzysty – wygląda jak woda, nie 
ma szkodliwego działania na drogi 
oddechowe, miękki, o długiej żywot-
ności po utwardzeniu, UV- odporny, 
minimalne ryzyko zapowietrzenia.

Zastosowanie:
Imitacje wody i innych cieczy.

Silikony Mold Max charakteryzują się 
dużą odpornością na rwanie oraz dobry-
mi właściwościami technologicznymi. 
Utwardzają się w ciągu jednej nocy i po-
siadają „ zabezpieczenie przed rozerwa-

niem”. Silikony Mold Max odtwa-
rzają najdrobniejsze szczegóły. 
Można robić w nich odlewy z wo-
sku, poliuretanu, poliestru, ży-
wicy epoksydowej, gipsu, meta-

li o niskiej temperaturze topnie-
nia etc. bez zastosowania środka 
rozdzielającego. Silikon Mold Max 

XLS jest silikonem typu konden-

sacyjnego z bardzo małym skurczem.  
Mold Max 60 jest silikonem o dużej wy-
trzymałości na wysokie temperatury 
(do 294°C).
Nowość: Mold Max 14NV – silikon o twar-
dości 15 Shore’a charakteryzuje się niską 
lepkością, szybkim utwardzaniem i dłu-
gim czasem pracy. Mold Max 14NV nie 
wymaga odpowietrzania próżniowego.

Zastosowanie:
W przemyśle i sztuce, np tworzenie form 
do produkcji prototypów, części mebli, 
rzeźb i architektury.

Główne właściwości :

 • Idealna imitacja wody

 • Możliwość zatapiana obiektów 
nieożywionych i kwiatów

 • Możliwość pokruszenia

Główne właściwości :

 • Duża gama twardości

 • Idealne odwzorowanie 
najmniejszych detali

 • Niski skurcz

 • Cena/jakość

Encapso |  Reklama, dekoracje, FX

Mold Max |  Kondensacyjny silikon formierski

MOLD MAX 
Z zatrzymaniem dalsze-
go rozrywania, kleisty, 
ale w próżni dający się 
dobrze odpowietrzyć.

MOLD MAX STROKE
Samozagęszczający-
się silikon, aplikacja na 
powierzchnie pionowe, 
odwzorowanie najdrob-
niejszych detali.

MOLD MAX XLS
Bardzo mały skurcz 
przez cały okres żywot-
ności formy (podobnie 
jak w przypadku siliko-
nów addycyjnych).

MOLD MAX 60
Wytrzymały na tempe-
raturę do 298°C. Ideal-
ny do odlewów metali 
o niskiej temp. topnie-
nia (np. cyna).

MOLD MAX 14NV
Niska lepkość, szybki 
czas wiązania, cena i ja-
kość (silikon kondensa-
cyjny o właściwościach 
addycyjnego).

WARIANTY PRODUKTU:

KAUCZUKI SILIKONOWE (KONDENSACYJNE)Silikony



WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE:
odlewać, nakładać czy natryskiwać?

Odwiedź naszą stronę: WWW.KAUPOSIL.COM

Znajdziesz tam materiały informacyjne  
oraz kontakt ze specjalistami. 

EPOKSYDY TOOLING URZĄDZENIASILIKONY

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
INNOWACYJNE NARZĘDZIA 
I KOMPONENTY

kauposil
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Nie wymaga próżni ani wagi. OOMOO 
30 jest bardzo prostym w zastosowa-
niu kauczukiem silikonowym, który jest 
mieszany w prostym stosunku mieszan-
ki 1A:1B. Charakteryzuje się bardzo niską 
lepkością (bardzo rzadki w porównaniu 
z innymi silikonami), co powoduje, że ła-
two się go miesza i odlewa. Odpowietrza-
nie w próżni nie jest konieczne. OOMOO 
30: czas zachowania stanu plastyczne-
go wynosi 30 min, a zastyga po 6 godzi-

nach. Znajduje zastosowanie w sztuce i 
przemyśle ( tworzenie form do reproduk-
cji rzeźb i prototypów, do odlewu gipsu, 
żywic i wosku).

Zastosowanie:
Liczne zastosowanie w przemyśle i sztu-
ce. Służy do wytwarzania form do repro-
dukcji rzeźb i prototypów. W formach tych 
można robić odlewy z gipsu, żywicy la-
nej, wosku etc.

Rubber Glass jest wykorzystywany głównie 
przy tworzeniu efektów specjalnych oraz 
przy prezentacjach produktów. Ten kau-
czuk silikonowy typu addycyjnego, utwar-
dzony tworzy przejrzysty blok, który bardzo 
łatwo można połamać na kawałki podob-
ne do odłamków szkła, lodu lub diamen-
tów. Poprzez domieszanie pigmentów ko-
loryzujących (Silc-Pig) można uzyskać cie-
kawe odcienie kolorystyczne.

Zastosowanie:
Prezentacja produktów, efekty specjalne, 
imitacje diamentów, lodu lub wody etc.

Tempo 30 jest korzystnym cenowo si-
likonem typu kondensacyjnego, który 
ma znakomite właściwości technolo-
giczne i charakteryzuje się odpornością 
na rozrywanie. Stosuje się go do odle-
wów z wosku, poliuretanów, poliestrów, 
żywic epoksydowych, betonu oraz gip-
su ( bez użycia środka rozdzielającego). 
Formy wykonane z Tempo 30 nie nada-

ją się do odlewów z metali o niskiej tem-
peraturze topnienia. Aby zmienić konsy-
stencję silikonu Tempo 30 (by można go 
nakładać na formę), używa się THI-VEX.

Zastosowanie:
W przemyśle i sztuce, np tworzenie form 
do produkcji prototypów, części mebli, 
rzeźb i architektury.

Główne właściwości :

 • Łatwa aplikacja

 • Niska lepkość

 • Nie wymaga odpowietrzania

Główne właściwości :

 • Elastyczne imitacje szkła

 • Elastyczne imitacje lodu

 • Możliwość łamania i kruszenia

Główne właściwości :

 • Cena/jakość

 • Idealne odwzorowanie 
najmniejszych detali

 • Duża żywotność

 • Duża odporność na rozrywanie

OOMOO |  Silikon do wyrobu świec

Rubber Glass |  Reklama, teatr, film, FX

Tempo |  Silikon formierski ogólnego zastosowania
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Uniwersalny i łatwy w użyciu system natryskowy umożliwiają-
cy tworzenie form oraz odlewów, tworzenie cienkościennych 
membran silikonowych. System umożliwia aplikację nastę-
pujących materiałów: 

•   Kauczuki poliuretanowe

•   Silikony

•   Żywice poliuretanowe

•   Pianki twarde i miękkie

•   System utwardzania styropianu

System EZ-Spray
EZ-Spray 20/35/45 (/K, do tworzenia form)
EZ-Spray Plastic (/K, do form pomocniczych)
EZ-Spray Styrocoat (/K, do styropianu)
EZ-Spray Riqid&Flexible Foam (/K, pianki twarde/elastyczne)
EZ-Spray 20/22 (worki próżniowe, np. do infuzji)

SYSTEM 
NATRYSKOWY
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EZ-Spray 20 i 35 – elastyczny kauczuk 
silikonowy, kompatybilny z naszym sys-
temem natryskowym EZ-Spray Junior. 
Stosuje się go do odwzorowywania po-
wierzchni dużych lub pionowych. Po nało-
żeniu odpowiedniej grubości EZ Spray 35, 
utwardza się w ciągu 1 h przy niezauwa-
żalnym skurczu tworząc trwały kauczuk 
o dużej wytrzymałości na rozrywanie. 
EZ-Spray 45 – elastyczny kauczuk poli-
uretanowy, który został stworzony jako 
uzupełnienie naszego systemu natry-
skowego EZ-Spray Junior. Używa się go 
do tworzenia form z powierzchni piono-

wych lub innych dużych 
powierzchni. Po nałożeniu 
warstw o odpowiedniej grubości, 
Ez-Spray 45 utwardza się przez noc, 
tworząc trwały kauczuk. Produkt ten 
charakteryzuje się niskim stopniem skur-
czu przy utwardzaniu się.

Zastosowanie:
Formy do wykonywania odlewów z róż-
norodnych materiałów, np. gips, beton, 
wosk, żywica lana, Acrylic One etc.

EZ-Spray Plastic jest twardą i odporną 
na uderzenia poliuretanową żywicą do 
natryskiwania, która jest kompatybil-

na z naszym systemem EZ-Spray Junior.  
EZ-Spray Plastic ma wielostronne zasto-
sowanie, można np. rozpylić go na utwar-
dzoną formę kauczukową w celu szyb-
kiego uzyskania formy pomocniczej. Za 
pomocą EZ-Spray Plastic można też uzy-
skać w szybki i łatwy sposób części do re-
produkcji. Utwardzona żywica jest lekka, 
mocna i trwała. EZ-Spray Plastic żeluje 
natychmiast po wymieszaniu obu kom-
ponentów, przez co nadaje się idealnie 
do odwzorowań powierzchni pionowych.

Zastosowanie:
Formy pomocnicze, 
szybka reprodukcja.

Styrocoat jest dwuskładnikową poliure-
tanową żywicą do natryskiwania. Służy do 

szybkiego i oszczędnego pokrycia styropo-
rem przy użyciu naszego systemu natryskowego 
EZ-Spray Junior. Styrocoat żeluje natychmiast po 
wymieszaniu, przez co nadaje się do odwzorowy-

wania powierzchni pionowych. Inną jego zaletą jest 
możliwość szybkiego pokrycia dużych powierzchni. 
Utwardzony materiał jest trudno zapalny, lekki i od-
porny na uderzenia. Styrocoat można również wtry-
skiwać w formy kauczukowe w celu 
otrzymania części do reprodukcji.

Zastosowanie:
W teatrze, filmie, 
parkach rozrywki etc.

Główne właściwości :

 • System aplikacji pistoletem

 • Szybsza i łatwiejsza aplikacja

 • Różnorodność materiałów: 
kauczuk, silikon, pianki

Główne właściwości :

 • Szybkie i stabilne reprodukcje

 • Duża wytrzymałość

 • Idealny do tworzenia form 
pomocniczych

 • Aplikacja za pomocą pistoletu

Główne właściwości :

 • Szybki i wydajny

 • Utwardzanie styropianu

 • Odporny na uderzenia

EZ Spray 20/35/45 |  /K, do tworzenia form

EZ Spray Plastic |  /K, do form pomocniczych

EZ Spray Styrocoat | /K, do styropianu
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Dwuskładnikowe pianki poliuretanowe 
twarde (Riquid) i elastyczne (Flexible), 
proste w zastosowaniu, przeznaczone do 
stosowania z naszym systemem natry-
skowym EZ-Spray Junior. Pianka zwięk-
sza swoją objętość kilkakrotnie (w zależ-
ności od rodzaju) i tworzy równomier-
ną strukturę komórkową. Pianka osiąga 
swoją pełną objętość po około 30 min, a 
pełne utwardzenie po około 2 h.

Zastosowanie:
Do ortopedii jako wyściółki. Rekwizy-
ty trudnopalne dla teatru, filmu oraz 

parków rozrywki. Jako forma pomocni-
cza dla elastycznych form z kauczuku 
poliuretanowego.

EZ Spray Silicone 20 & 22 są to wyso-
kiej jakości silikony addycyjne, które po 
pełnym utwardzeniu wykazują dużą od-
porność na rwanie i rozciąganie. Płynne 
składniki można nakładać za pomocą 
maszyny natryskowej SilCon III, bezpo-
średnio z pojemników lub też w wersji z 
podwójnymi kartuszami, za pomocą pi-
stoletu natryskowego EZ Spray. Miesza-
nie obu składników odbywa się w obydwu 
przypadkach automatycznie w mieszal-
niku. EZ Spray Silicone można nakładać 
etapami, bez konieczności odczekiwania 
pomiędzy kolejnymi warstwami. Można 
natryskiwać je również na powierzchnie 
pionowe. Po nałożeniu warstwy o od-
powiedniej grubości EZ Spray  Silicone 
utwardzają się w ciągu 20-45 min przy 
niezauważalnym skurczu ( <0,01%), two-
rząc wytrzymały kauczuk, który nadaje 

się do odlewania w nim i laminowania 
poliestrów, żywic epoksydowych, żywic 
poliuretanowych, gipsu, betonu i innych 
materiałów. EZ-Spray Silicone 20 & 22 są 
natryskowymi silikonami addycyjnymi, 
przeznaczonymi do produkcji wysokiej 
jakości worków próżniowych wielokrot-
nego użytku. Worki silikonowe stosuje 
się w procesie infuzji lub laminowania, 
przy produkcji wysokiej jakości elemen-
tów kompozytowych. Wysoka odporność 
na rwanie, rozciąganie oraz na środki che-
miczne, pozwala na wykonanie wielu cy-
kli produkcyjnych.

Zastosowanie:
Do produkcji wysokiej jakości silikono-
wych worków próżniowych wielokrot-
nego użytku, stosowanych również w 
procesie infuzji.

Główne właściwości :

 • Lekkie i trudnozapalne 
elementy

 • Pianki twarde i elastyczne

 • Formy pomocnicze

Główne właściwości :

 • Silikon dedykowany do 
membran silikonowych w 
procesie infuzji

 • Aplikacja za pomocą pistoletu/
maszyny

 • Zwiększona odporność na 
chemiczne i temperaturowe 
działanie żywic

 • Możliwość aplikacji na pionowe 
powierzchnie

EZ Spray Riquid&Flexible Foam |  /K, pianki twarde/
elastyczne

EZ Spray 20/22 |  Membrany silikonowe,  
np. do infuzji
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Innowacyjne rozwiązania w procesie infuzji żywic.Od dosko-
nałych materiałów oraz urządzeń do aplikacji, aż po szeroką 
gamę dodatków.

Materiały do membran silikonowych:
EZ-Spray Silicone 20/22
EZ-Brush Vac Bag

Urządzenia do membran silikonowych:
EZ-Spray Junior
Silcon III

Dodatki:
Dodatki do membran silikonowych

MEMBRANY 
SILIKONOWE
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WIĘCEJ O MEMBRANACH 
SILIKONOWYCH…
Membrany silikonowe wykorzystywane 
do procesu infuzji lub docisku ręcznie wy-
konanego laminatu, wykonane są ze spe-
cjalnego silikonu Ez Spray  Silicone   20/22 
oraz Ez Brush Vac Bag. Silikon poprzez 
proces natrysku lub ręcznej aplikacji na 
model, zapewnia idealne dopasowanie 
do formy przy każdym cyklu produkcyj-
nym. Specjalna formuła silikonu, cha-
rakteryzuje się podwyższoną odporno-
ścią na temperatury oraz zwiększoną od-
pornością na chemiczne działanie żywic. 
Technologia silikonowych membran jest 
alternatywą dla jednorazowych worków 
próżniowych wykonanych z folii, które 
wraz z kanałami trzeba układać, a na-
stępnie utylizować po każdym procesie. 
Przez zastosowanie membran silikono-
wych skraca się proces produkcji lami-
natów. Eliminuje to praktycznie do zera 
ilość utylizowanych odpadów (powsta-
jących w przypadku używania jednora-
zowej folii), co pozwala na oszczędność 
czasu i kosztów.

CIENKOŚCIENNE MEMBRANY SILIKONOWE 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU DO PROCESU INFUZJI 
LUB DOCISKU RĘCZNIE WYKONANEGO LAMINATU

ZALETY STOSOWANIA MEMBRAN 
SILIKONOWYCH : 

 • Wielokrotne zastosowanie

 • Łatwe i bezpieczne w użyciu

 • Obniżają koszty produkcji

 • Zmniejszają ilość odpadów

 • Oszczędność czasu

 • Odporne na wysokie temperatury ok. 
260°C pracy ciągłej

 • Odporne na agresywne  
działanie żywic

 • Idealne dopasowanie  
do formy za każdym razem

Proces infuzji

Przygotowanie 
formy i membrany 
do procesu infuzji

Sprawdzenie 
szczelności 
membrany
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EZ SPRAY JUNIOR (s. 49#)
Mniejszy, podręczny pistolet do aplika-
cji silikonu w kartuszach 1,7 kg. Poprzez 
posuw dwóch tłoków, silikon wypychany 
jest w stosunku objętościowym 1:1 –mik-
ser statyczny na końcu kartusza miesza 
silikon, który można nakładać jako goto-
wą mieszankę silikonową bądź natryski-
wać z asystą powietrza. System wyma-
ga ciśnienia ciągłego 5-7 bar.

SILCON III (s. 49#)
Profesjonalna maszyna do aplikacji sili-
konu, wyposażona w dwa 15 litrowe po-
jemniki. Urządzenie idealne do większych 
form ze względu na wydajność w prze-
dziale 3-5 l/min, łatwość użycia i mie-
szanie/aplikację silikonu bez pęcherzy 
powietrza. Maszyna umożliwia aplika-
cję mieszanki silikonowej do tworzenia 
form lub aplikacji z asystą powietrza, co 
pozwala na pokrywanie większych po-
wierzchni cienką membraną o jednako-
wej grubości.

EZ BRUSH VAC BAG (s. 33#)
Silikon o specjalnie wydłużonym czasie 
aplikacji, umożliwiający aplikację ręcz-
ną przy użyciu pędzla/szpatułki. Wła-
ściwości tiksotropowe pozwalają apliko-
wać silikon na powierzchnie pionowe, bez 
obawy ściekania. Czas zachowania sta-
nu plastycznego 30 min, czas rozformo-
wania 3,5 h, stosunek mieszanki 1:1 we-
dług objętości.

SILIKON DO TWORZENIA MEMBRAN SILIKONOWYCH MOŻE BYĆ APLIKOWANY NA TRZY SPOSOBY:

EZ-SPRAY SILICONE 20/22
Wysokiej jakości silikony addycyjne, które po pełnym utwar-
dzeniu wykazują dużą odporność na rwanie i rozciąganie. Płyn-
ne składniki można nakładać za pomocą maszyny natryskowej 
SilCon III, bezpośrednio z pojemników lub też w wersji z podwój-
nymi kartuszami, za pomocą pistoletu natryskowego EZ Spray. 

EZ-BRUSH VAC BAG
EZ-Brush Vac Bag jest silikonem addycyjnym nadają-
cym się do nakładania, przeznaczonym do produkcji wy-
sokiej jakości worków próżniowych wielokrotnego użytku.  
Silikon można nakładać za pomocą pędzla lub szpachelki, rów-
nież na powierzchnie pionowe. 

DEDYKOWANE SILIKONY DO TWORZENIA MEMBRAN:
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FS 060 |  
Profil uszczelniający worek silikonowy, 
naklejany taśmą dwustronną dookoła 
wyrobu.

FIF 020 |  
Uniwersalna wtyczka umożliwiająca 
podpięcie przewodu. Kompatybilna 
z uszczelkami FIN 010 i FIN 012.

FR 011 |  
Silikonowy kanał do rozprowadza-
nia żywicy, wykonany z silikonu 
EZ Spray 20. Dodatkowo wzmacniany 
tkaniną. Za pomocą jednoskładniko-
wego kleju Sil Poxy można kleić kilka 
kanałów w jeden dłuższy.

FSB 012 |  
Wtyczka kompatybilna z uszczelkami 
FIN 010 i FIN 012, umożliwia zaślepienie 
otworu podczas natryskiwania silikonu 
i sprawdzenie szczelności worka.

FIN 012 |  
Uszczelka do podawania żywicy, 
dopasowana do kanału rozprowadza-
jącego FRC 011, wykonana z silikonu 
EZ Spray 20. Dodatkowo wzmacniana 
tkaniną.

FRX 024 |  
Kanał przepływu żywicy w kształcie 
krzyża, poprzez doklejenie kanałów 
rozprowadzających FR 011 pozwala na 
równomierne rozprowadzanie żywicy 
na większej powierzchni.

FIN 010 |  
Uszczelka do odsysania powietrza/ży-
wicy, łączona z kanałem FS 060.

Sil Poxy |  
Jednoskładnikowy klej silikonowy do 
klejenia kanałów i regeneracji ewentu-
alnych uszkodzeń silikonowego worka.

FRC 011 |  
Gumowy przewód zapobiegający 
zapadaniu się kanału FR 011 podczas 
natryskiwania silikonu.

FCV 021 |  
Próżniowa łapaczka do żywicy o po-
jemności 4,4 l , stosowana do kontroli 
przepływu żywicy. Wyposażona w dwa 
uszczelnione połączenia przewodów, za-
wór i manometr próżniowy. Przeźroczy-
sta obudowa pozwala na obserwowanie 
całego procesu.

FC 016 |  
Tkanina naciągająca się tylko w jednym 
kierunku do wzmocnienia newralgicz-
nych miejsc jak rogi/kanały.

FMT 0180 |  
Statyczne rurki mieszające silikon do 
maszyny Silcon III

FT 014 |  
Dwustronna taśma do przyklejania 
kanałów i profilu FS 060.

Pompa próżniowa |  
Stosowana do zasysania worka próż-
niowego, łączona z łapaczką.

AKCESORIA STOSOWANE DO PROCESU TWORZENIA 
MEMBRAN SILIKONOWYCH
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•  Acrylic One – materiał idealny do tworzenia form prototy-
powych, form pomocniczych, paneli kompozytowych. Gotowy 
produkt jest bardzo wytrzymały, sam w sobie jest materiałem 
ogniotrwałym, a po odpowiednim zabezpieczeniu jest odpor-
ny na wodę i promieniowanie UV przez 30 lat. Masa akrylowa 
pozwala na nieograniczone wręcz możliwości tworzenia pa-
neli o różnych kształtach, z różnymi efektami wykończenia.

•  Forton – polimer akrylowy zwiększający wytrzymałość 
betonu GFRC

Masy akrylowe

Acrylic One (odlewniczo-formierski, ogólnego stosowania)

Masy akrylowo-cementowe

Forton (Polimer do produkcji betonu GFRC)

MASY 
AKRYLOWE
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Główne właściwości :

 • Brak skurczu

 • Nie zawiera rozpuszczalników

 • Niska temperatura wiązania 
(maks. 40°C)

 • Możliwość obróbki (szlifowanie, 
frezowanie, polerowanie)

 • Przyjazny środowisku

 • Lepsze warunki pracy

 • Dobre właściwości  
ognioodporne

 • Odporny na promieniowanie UV 
(po zabezpieczeniu)

 • Materiał może być malowany

 • Duża różnorodność struktury 
powierzchni materiału, jaką 
można wymodelować

 • Wodoodporny (po 
zabezpieczeniu)

 • Dobre właściwości 
mechaniczne

Acrylic One jest dwukomponentową 
masą akrylową w skład której wchodzi 
mineralny proszek i żywica akrylowa. 
Z połączenia tych dwóch składników po-
wstaje bardzo wytrzymały, ognioodporny 
materiał, który jest łatwy w użyciu oraz 
przyjazny dla środowiska. Odlewy i formy 
wykonywane z Acrylic One mogą przy-
bierać każdy kształt i strukturę. Ręczna 
aplikacja pozwala artystom i architektom 
na tworzenie jedynych w swoim rodzaju 

projektów. Materiał umożliwia odlewanie 
pełnych odlewów lub laminowanie prze-
strzennych i wytrzymałych kształtów.
Acrylic One może być odlewany, lami-
nowany i aplikowany za pomocą pędz-
la/szpachelki. Powyższe formy aplika-
cji mogą być ze sobą łączone w zależ-
ności od wymagań projektu.
Acrylic One występuje w dwóch wersjach 
kolorystycznych – białej oraz kremowej.

GŁÓWNE KIERUNKI WYKORZYSTANIA :

 • Architektura wewnętrzna 
i zewnętrzna

 • Dekoracje i scenografia

 • Laminowane panele

 • Reprodukcje

 • Tworzenie form

 • Budowanie modeli

 • Formy pomocnicze

 • Pokrywanie styropianu

Przykłady zastosowania 
kompozytu akrylowego 
w designie i elementach 
architektonicznych

Acrylic One | Kompozytowa masa akrylowa
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ODMIERZANIE I MIESZANIE
Acrylic One wymaga dokładnego mieszania i odmierzania 
składników z użyciem wagi. Pusty i suchy pojemnik należy 
wypełnić jedną częścią wagową partu płynnego, a następ-
nie za pomocą nierdzewnego mieszadła należy zacząć pro-
ces mieszania płynu. W trakcie mieszania należy stopniowo 
dodawać odmierzone wagowo dwie części proszku. Miesza-
nie należy kontynuować do momentu uzyskania jednolitej 
mieszanki bez żadnych grudek, od tego momentu materiał 
należy mieszać jeszcze 30 sekund. Podczas mieszania nale-
ży wymieszać materiał znajdujący się na ściankach i dnie po-
jemnika. W trakcie mieszania wiertarka nie powinna przekra-
czać 750 obrotów na minutę.

CZAS SIECIOWANIA
Acrylic One jest produktem bazującym na żywicy wodno – 
akrylowej, dlatego odlew musi mieć czas na odparowanie wil-

gotności. Czas sieciowania odlewu jest zależny od temperatu-
ry otoczenia oraz wielkości i grubości odlewu. Jeżeli element 
jest odlewany lub laminowany w formie, powinien być roz-
formowywany po upływie czasu rozformowania. Optymalne 
parametry techniczne materiał uzyskuje po rozformowaniu 
i całkowitym wyschnięciu.

CZYSZCZENIE
Acrylic One jest materiałem wodorozcieńczalnym. Wszel-
kie narzędzia i pojemniki myjemy za pomocą wody. Miesza-
dło i pędzle powinny być myte w pojemniku z wodą, materiał 
wylany do umywalki kontynuuje proces sieciowania, co może 
powodować zapychanie instalacji.

Panele ścienne, dekoracje, a może stolik do 
kawy? Jedynym ograniczeniem jest Twoja 
wyobraźnia!

Acrylic One ↘

Proporcje mieszanki według wagi 

Ciężar objętościowy (mat. wilgotny)

Ciężar objętościowy (mat. suchy)

Kolor

Czas zachowania stanu plastycznego

Czas rozformowania

Twardość Shore D

Wytrzymałość na ściskanie

Granica proporcjonalności

Moduł pęknięcia

Acrylic One

2A (proszek):1B (płyn)

1,75 kg/dm3

1,66 kg/dm3

Biało-kremowy

20 min*

1 h*

85

ok. 30 Mpa

ok. 20 Mpa

ok. 60 Mpa

Acrylic One – White

2A (proszek):1B (płyn)

1,75 kg/dm3

1,66 kg/dm3

Biały

20 min*

1 h*

85

ok. 30 Mpa

ok. 20 Mpa

ok. 60 Mpa

* – wartości dotyczą temperatury pokojowej ok. 21-23°C

Alternatywa dla obecnie 
stosowanych paneli 
elewacyjnych
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ACRYLIC ONE SEALER (płyn)
Bazujący na wodzie, system zabezpieczający odlew przed 
działaniem wilgoci i promieniowaniem UV. Poprawne zasto-
sowanie sprawia, że odlew jest w pełni odporny na wodę. 
 Acrylic One  Sealer jest skoncentrowanym lakierem polime-
rowym. Oferowany jest w wersji matowej i połyskowej. Stoso-
wanie kilku warstw podnosi stopień odporności. Lakier może 
być aplikowany za pomocą natrysku, pędzla czy kawałka tka-
niny (ostatni sposób aplikacji umożliwia tworzenie bardziej po-
łyskowych powierzchni).

WYPEŁNIACZE
Do Acrylic One można dodawać różne suche wypełniacze 
mineralne takie jak: pigmenty, piaski, drobne kamyki, kul-
ki styropianu, wypełniacze lekkie. Parametry wypełnia-
czy mają bezpośredni wpływ na odporność odlewu na wil-
goć.  Acrylic One może być barwiony w masie za pomocą 
wydajnych, skoncentrowanych pigmentów lub malowany 
powierzchniowo. Kolejnym typem wypełniaczy są prosz-
ki metaliczne – naturalny sproszkowany metal umożliwia 
stworzenie bardzo realistycznych odlewów metalicznych. 
Stosowanie suchych piasków jako wypełniacza podnosi 
odporność na zarysowania. Stosowanie poraveru lub ku-
lek styropianowych umożliwia zwiększenie objętości mie-
szanki i zmniejszenie wagi.

LAMINOWANIE I ODLEWANIE W FORMACH
Acrylic One można laminować w formach z silikonu, najczę-
ściej bez konieczności użycia rozdzielacza – zaleca się wy-
konanie próby, jest to najprostsza metoda odwzorowywania 
kształtu i struktury. Elementy laminowane w formach należy 
wzmacniać tkaniną z włókna szklanego. Warstwy tkaniny do-
cięte pod wymiar wkleja się na wilgotny, nie do końca usiecio-
wany, materiał z dokładnym przesączeniem każdej warstwy. 
W celu zwiększenia wytrzymałości lub grubości, można wla-

minowywać listwy drewniane lub bloki styropia-
n o we. Podczas laminacji i odlewa-

nia materiał można barwić, 
stosować wypełnia-

cze mineralne lub 
proszki metaliczne.

Acrylic One Retarder (płyn) |
Używany do wydłużenia procesu sieciowania. Retarder 
powinien być dodawany do części płynnej i stanowić maksy-
malnie 5% jej całości.

Acrylic One Tixotrop B (płyn) |
Używany do zagęszczania mieszanki do konsystencji pasty. 
Tixotrop B powinien być dodawany do całości gotowej mie-
szanki i stanowić maksymalnie 6% całej wagi. Do stosowania 
wewnątrz.

Acrylic One Akcelerator (płyn) |
Używany do skrócenia czasu sieciowania, co pozwala na 
zwiększenie wydajności. Akcelerator powinien być dodawa-
ny do części płynnej i stanowić maksymalnie 2% jej całości. 
Może być również stosowany w przypadku skorygowania 
efektu opóźniania, przy użyciu pigmentów i wypełniaczy.

Acrylic One Diluent (płyn) |
Używany do zmniejszenia lepkości materiału. Diluent po-
winien być dodawany do całości gotowej mieszanki i sta-
nowić maksymalnie 5% całej wagi. Modyfikator stosowany 
w przypadku zalewania skomplikowanych elementów lub 
przy stosowaniu wypełniaczy mineralnych, wpływających na 
konsystencję materiału.

Acrylic One Tixotrop A (płyn) |
Używany do zagęszczania mieszanki do konsystencji pół-
płynnej. Tixotrop A powinien być dodawany do całości goto-
wej mieszanki i stanowić maksymalnie 6% całej wagi.  
Do stosowania na zewnątrz.

Acrylic One ATP (proszek) |
Proszek zagęszczający, który jednocześnie zwiększa obję-
tość materiału. Dodatek proszku powoduje zagęszczenie do 
konsystencji pasty i umożliwia nakładanie na powierzchnie 
pionowe. Stosowany jest do wygładzania powierzchni i wy-
kańczania odlewów.

DODATKI DO MAS AKRYLOWYCH Dodatki – Acrylic One
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Forton VF-774 jest akrylowym polime-
rem stworzonym do stosowania w pro-
cesie produkcji betonu GFRC (Glass Fiber 
Reinforced Concrete). Forton jest pro-
duktem UV stabilnym przy zastosowa-
niu cementu portlandzkiego.
Główne zalety stosowania Forton VF-774:
eliminacja 7-dniowego czasu sezono-
wania, niezbędnego do osiągnięcia peł-
nych parametrów wytrzymałościowych 
betonu.
Znacząca poprawa wytrzymałości kom-
pozytu GFRC, w szczególności odporno-
ści na zginanie. 

Główne właściwości :

 • Redukcja pęknięć powstających 
podczas wysychania i kurczenia się 
panelu

 •  Lepsza urabialność mieszanki  
przy niskich proporcjach  
wody/cementu

 •  Zmniejszona absorpcja wilgoci

 •  UV stabilny

 •  Lepsza aplikacja kolorów

 •  Podnosi odporność na ogień

Forton |  Polimer do produkcji betonu GFRC

MASY AKRYLOWO-CEMENTOWEMasy Akrylowe
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Żywice epoksydowe charakteryzują się wysokimi parametrami 
wytrzymałościowymi, takimi jak: twardość, udarność czy od-
porność temperaturowa. Parametry żywic dobierane są w za-
leżności od wymagań projektu. Epoksydy umożliwiają aplikację 
na różne powierzchnie m.in. drewno, kamień, beton czy szkło. 
Żywice epoksydowe stosowane są w postaci lanej (do odle-
wania i impregnacji, hermetyzacji elementów urządzeń elek-
trotechnicznych itp.), w wersji tiksotropowej do laminatów na 
podłożu włókien szklanych, do produkcji klejów do łączenia 
metali oraz do zabezpieczania powierzchni.

Żywice do zalewania
EpoxAmite (do laminacji)
EpoxAcoat (żywica żelkot)
EpoxAcast (mineralna żywica ogólnego zastosowania)
Tarbender (epoksyd do tworzenia blatów)
Epsilon (trwałe pokrycie styropianu/styroduru)

Masy modelarskie epoksydowe
Free Form Air (lekka, plastyczna, stabilna i mocna)
Free Form Earth (plastyczna, odporna, o dużej gęstości)
Free Form Sculpt (plastyczna masa do detalicznych prac 
modelarskich)

EPOKSYDY
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Ultra mocna, łatwa w aplikacji żywica 
epoksydowa o niskiej lepkości, do two-
rzenia laminatów z włóknem szklanym 
– szeroka gama zastosowań. Doskonała 
impregnacja (przesączanie) karbonu, kew-
laru i włókien szklanych. Duża odporność 
na wilgoć. Idealna jako żywica iniekcyj-
na przy produkcji worków próżniowych.
EpoxAmite 100 – jest bezwonną żywi-
cą epoksydową nie zawierającą wypeł-
niaczy, o niskiej lepkości, która sieciuje 

w temperaturze pokojowej. Usieciowa-
na żywica wykazuje wysokie właściwo-
ści wytrzymałościowe. Żywica może być 
piaskowana, wiercona, gwintowana i ma-
lowana oraz wzmacniana poprzez użycie 
dodatków: S-Glass, E-Glass, włókien ke-
vlarowych, włókien węglowych oraz cię-
tych włókien umożliwiających natrysk. 

Zastosowanie:
Do tworzenia laminatów.

Tiksotropowa żywica epoksydowa w ko-
lorze czerwonym lub szarym, przezna-
czona do aplikacji żelkotu w procesach 
ręcznego laminowania. Po utwardzeniu 
charakteryzuje się bardzo mocną i twardą 
powierzchnią, o dużej odporności na ście-
ranie. Utrzymuje się na powierzchniach 
pionowych. Idealna do laminatów z włók-
na szklanego z żywicą EpoxAmite. Lami-
naty wykonane przy użyciu  EpoxAcoat 
charakteryzują się niską wagą, stabil-
nością wymiarową, dużą wytrzymało-
ścią i idealną powierzchnią.
Stosunek mieszanki wg. wagi 100A:15B.

Zastosowanie:
Wierzchnie warstwy laminatów.

Główne właściwości :

 • Niezwykle trwała

 • Odporna na złamania

 • Bardzo rzadka

Główne właściwości :

 • Wysoka odporność 
na obciążenia

 • Wysoka odporność na ścieranie

 • Utrzymuje się na 
powierzchniach pionowych

EpoxAmite |  Żywica do laminacji

EpoxAcoat |  Żywica żelkot

ŻYWICE EPOKSYDOWEEpoksydy

MEMBRANY SILIKONOWE do infuzji

WIĘCEJ NA STRONIE 31

→

PROSTA APLIKACJA

PRECYZYJNA

SZYBKI CZAS PRACY

WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
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EPOXACAST 650 – wypełniona, mineral-
na żywica ogólnego zastosowania, o do-
brym stosunku cena/jakość. Niska lepkość 
ułatwia aplikację bez pęcherzy powietrza. 
Oferowana w trzech wersjach czasowych: 
Fast, Medium lub Slow, co umożliwia dopa-
sowanie wersji czasowej do wymagań pro-
jektu. Wersja HT – dodatkowo podwyższona 
odporność temperaturowa. EpoxAcast jest 
ekstremalnie twarda, żaroodporna, o przej-
rzystości szkła, stosowana do tworzenia 
twardych matryc oraz do zalewania elek-
troniki w celu wydłużenia jej żywotności. 
 
EPOXACAST 655 – nasycona aluminium 
żywica, pozwala na bardzo dobrą stabilność 
wymiarów, nawet przy dużych odlewach. 
Trzy wersje czasowe pozwalają na wybór 
optymalnego czasu w stosunku do wyma-
gań projektu. Przy użyciu utwardzacza HT, 
maksymalna odporność na temperaturę 
wzrasta do 108°C. Jest używana do two-
rzenia narzędzi, formowania próżniowego, 
form wtryskowych, wzorów odlewniczych 
oraz przyrządów i uchwytów. 

EPOXACAST 670 HT – Żywica epoksydowa 
o niezwykle wysokiej wytrzymałości cieplnej. 
Wytrzymuje temperatury do 177°C. Elementy 
wykonane z żywicy EPOXACAST 670 HT cha-
rakteryzują się dużą odpornością na tempe-
raturę i są przeznaczone do tworzenia form 
odlewniczych, form próżniowych, matryc, ro-
lek, części przemysłowych i odlewów z wy-
maganiem dużej udarności. 

EPOXACAST 690 CLEAR – szkło-podobna, 
UV-odporna żywica epoksydowa. Bardzo 
płynna. Idealna do produkcji biżuterii, szkla-
nych koralików, soczewek do lamp samocho-
dowych oraz prototypów. Żywica może być 
barwiona przy użyciu bardzo wydajnych pig-
mentów So Strong. EPOXACAST 690 nada-
je się również do tworzenia przeźroczystych 
form, części prototypowych oraz do herme-
tyzacji układów elektronicznych. Maksy-
malna grubość odlewu nie powinna prze-
kroczyć 5 cm. 

Główne właściwości :

 • Wysokowydajna

 • Ekstremalnie twarda

 • Żaroodporna

 • Przejrzystość szkła

EpoxAcast |  Mineralna żywica ogólnego 
zastosowania

Produkt o dużej płynności, niewrażliwy 
na wilgoć. Proporcje mieszania 2A:1B, wg 
objętości. Tarbender może być aplikowa-
ny na różne powierzchnie, m.in. drewno, 
gips, beton, pianki, obiekty 3d czy papier. 
Żywica charakteryzuje się zwiększoną 
odpornością na uderzenia i zarysowa-
nia, w porównaniu do przeźroczystych 

żywic poliuretanowych. Możliwość bar-
wienia za pomocą pigmentów So-Strong.

Zastosowanie:
Tworzenie odpornych na zarysowania 
blatów, zabezpieczanie układów LED.

Główne właściwości :

 • UV odporny

 • Idealnie przejrzysty

 • Brak konieczności 
odpowietrzania

 • Niewrażliwy na wilgoć

Tarbender |  Transparentna żywica epoksydowa

do infuzji
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Przeznaczony do pokrywania styropianu/
styroduru. Dzięki właściwościom samo 
pogrubiającym umożliwia pokrycie różno-
rodnych, również pionowych, powierzch-
ni bez ściekania. Epsilon nie jest wrażli-
wy na wilgoć i nie zawiera lotnych związ-
ków organicznych. Stosunek mieszanki, 
wg wagi 100A: 20B. Epsilon ma neutral-
ny kolor, usieciowany materiał może być 

piaskowany lub malowany. Żywica epok-
sydowa zabezpiecza styropian i podnosi 
jego wytrzymałość na uderzenia. 

Zastosowanie:
Parki rozrywki, elementy dekoracyjno-
-reklamowe, scenografie.

Powłoka ochronna do wygładzania 
i wykańczania drukowanych części 3D. 
Produkt rozlewa się idealnie, pokry-
wając model jednolitą warstwą, nie 
pozostawiając pociągnięć pędzla. Czas 
pracy wynosi 10 minut, czas utwar-
dzania się produktu wynosi około  

4 godziny (zależnie od masy i tempe-
ratury). XTC 3D utwardza się do twar-
dej, odpornej na uderzenia powłoki, 
którą można szlifować, zagruntować 
i malować. Produkt umożliwia zmianę 
koloru powierzchni poprzez dodanie 
barwnika lub proszku metalicznego.

Główne właściwości :

 • Odporny na uderzenia 
i ciśnienie

 • Bezbarwny

 • Konsystencja pasty

Epsilon |  Trwałe pokrycie styropianu/styroduru

XTC-3D |  Żywica do 
wygładzania 
wydruków 3D

DUŻA WYDAJNOŚĆ!
28,3 g starcza na pokrycie ponad 100 cm2
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Masa epoksydowa o niskim skurczu, prze-
znaczona do produkcji rzeźb i form pomoc-
niczych. Utwardzony FreeForm Air jest ła-
twy w obróbce i ma podobne właściwości 
jak odlew poliuretanowy. FreeForm Air mie-
sza się w stosunku objętościowym 1:1. Masa 
pozwala na regulację czasu pracy w za-
leżności od grubości. Usieciowana masa 
 FreeForm Air może być piaskowana, wier-
cona, gwintowana czy obrabiana CNC. Cię-
żar właściwy sprawia, że unosi się na wo-
dzie. Masa może być aplikowana na więk-
szość powierzchni, w tym na styropian, 
kamień, drewno. Może być używana rów-
nież jako twarda forma pomocnicza. Czas 
pracy jest zależny od masy – im więcej ma-
teriału zostanie zmieszane w jednym cza-
sie, tym czas pracy będzie krótszy. Aby wy-
dłużyć czas pracy, należy rozwałkować 
masę na cieńsze kawałki celem zmniej-
szenia stężenia masowego.

Zastosowanie:
Tworzenie rzeźb, reprodukcje.

FreeForm Sculpt jest dwuskładnikową, 
plastyczną masą epoksydową, nadającą 
się do tworzenia rzeźb z dużą ilością deta-
li. Zawiera ultra drobne cząsteczki, które 
umożliwiają najwyższą precyzję prac mo-
delarskich. Stosunek mieszanki 1A:1B, wg 
objętości. Masa po utwardzeniu jest bar-
dzo twarda, nie ma skurczu, bardzo do-
brze trzyma się powierzchni pionowych 

i jest o 30% lżejsza niż podob-
ne produkty. Gotowe odlewy 
są wytrzymałe, wodoodporne, 
mogą być malowane powierzch-
niowo farbami akrylowymi. 

Zastosowanie:
Tworzenie rzeźb, reprodukcje.

Główne właściwości :

 • Lekki

 • Stabilny

 • Plastyczny

 • Mocny

Główne właściwości :

 • Do detalicznych prac 
modelarskich

 • Plastyczna masa

 • Bardzo mocny i odporny

FreeForm Air |  Lekka masa rzeźbiarska

FreeForm Sculpt |  Plastyczna masa do detalicznych 
prac modelarskich

MASY MODELARSKIE EPOKSYDOWEEpoksydy

Wpływ grubości na czas pracy:

Grubość 3,81 cm – czas pracy 30 min, czas 
obróbki 2,5 h, pełne utwardzenie 24 h. 

Grubość 0,95 cm – czas pracy 60 min, czas 
obróbki 4 h, pełne utwardzenie 24 h. 

Grubość 0,32 cm – czas pracy 120 min, czas 
obróbki 8 h, pełne utwardzenie 24 h. 
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Profesjonalne masy modelarskie stosowane w najbardziej 
znanych biurach projektowych. Charakteryzują się bardzo 
dobrą elastycznością i rozciągliwością, pozwalając jednocze-
śnie na odtworzenie najdrobniejszych szczegółów. Stosowa-
ne głównie przez artystów i projektantów do tworzenia pro-
totypów, modeli.

Masy modelarskie
Chavant Autostyle
Chavant Le Beau Touche
Super Sculpey
NSP Soft&Medium

MASY 
MODELARSKIE

Chavant Autostyle to twarda, lekka, bez-
siarkowa i prawie bezwonna masa prze-
mysłowa wykorzystywana przez projek-
tantów przemysłowych przy  tworzeniu 
modeli samochodów, samolotów i stat-
ków. Jest o około 35% lżejsza niż zwy-
kła masa modelarska - jej ciężar właści-
wy to ok. 1,05 g/cm³. Chavant Autostyle 
idealnie nadaje się do frezowania, po-
nieważ opiłki gliny nie pozostają na fre-
zie ani nie przyklejają się do powierzch-
ni modelu. Idealna temperatura pracy z 
tą masą wynosi 52°C - 58°C. Jest bardzo 

mocna i odznacza się dużą elastyczno-
ścią oraz łatwym zastosowaniem. Cha-
vant Autostyle jest nietoksyczna i przy-
jazna dla środowiska.

Zastosowanie:
Tworzenie rzeźb, budo-
wa prototypów (z któ-
rych ściąga się potem 
negatyw).

Główne właściwości :

 • Bezsiarkowa masa modelarska

 • Idealna do rzeźb i prototypów

 • Idealne odwzorowanie 
najmniejszych szczegółów

 • Możliwość regulacji twardości 
za pomocą temperatury

Chavant Autostyle Clay |  Bezsiarkowa glina przemysłowa
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Super Sculpey ma lekko połyskujący, ró-
żowo – beżowy kolor i nadaje się dosko-
nale do obróbki. Charakteryzuje się zna-
komitą odtwarzalnością szczegółów. Su-
per Sculpey nie zapada się po obróbce, 

chociaż jest bardzo miękka. Su-
per Sculpey można lakie-

rować – zaleca się far-
by akrylowe zamiast 
farb olejnych. Farbę 

należy nanosić cien-
kimi warstwami, aby 

uzyskać jak najlepsze połączenie z gli-
ną. Super Sculpey osiąga twardość po-
dobną do wyrobów ceramicznych. Po 
obróbce papierem ściernym ma gład-
ką powierzchnię. Super Sculpey Firm to 
twardsza wersja Super Sculpey nadają-
ca się do obróbki narzędziami.

Zastosowanie:
Budowa prototypów, rzeźba. Dzięki swo-
jej barwie Super Sculpey jest szeroko sto-
sowana przez producentów lalek. 

Le Beau Touché to seria bezsiarkowych, 
niezwykle gładkich, elastycznych glin, 
o dobrej przyczepności i  powierzchni 
łatwej do wygładzenia.  Są stosowane 
przez artystów, którzy szukają gliny, która 
przylega praktycznie do każdego rodza-
ju zbrojenia.  Obie gliny Le Beau  Touché 
zachowują stabilność wymiarów, są bar-

dzo dobre do obrabiania i formowania,  
są niesamowicie elastyczne i mogą być 
wypiekane bez powstania pęknięć.

Zastosowanie: 
Rzeźba, efekty specjalne.

Seria NSP Chavant została stworzona z 
myślą o wyeliminowaniu wypełniacza 
siarkowego w profesjonalnych modeli-
nach, który bardzo często powodował za-
burzenia procesu utwardzania przy two-
rzeniu form kauczukowych. Zalety: seria 
NSP zawiera dużą ilość wosku, posiada 
bardzo dobrą elastyczność i rozciągli-
wość. Pozwala na odtwarzanie najdrob-
niejszych szczegółów. Dzięki poprawionej 
konsystencji, brzegi masy pozostają jed-

nolite i gładkie. Seria dostępna jest w ko-
lorze szaro-zielonym. Stosują ją głównie 
artyści i projektanci przy ręcznym two-
rzeniu dzieł. Serię NSP można zmięk-
czyć poprzez podgrzanie, zmieni to jed-
nak jej konsystencję na bardziej kleistą. 
Aby otrzymać gładką powierzchnię moż-
na zastosować wodę lub terpentynę.

Zastosowanie:
Rzeźba i efekty specjalne.

Główne właściwości :

 • Masa modelarska do 
wypiekania

 • Idealna do produkcji lalek i 
prototypów

 • Dobra odtwarzalność 
szczegółów

 • Możliwość malowania 
powierzchniowego

Główne właściwości :

 • Bezsiarkowa masa modelarska

 • Idealna do rzeźb i prototypów

 • Idealne odwzorowanie 
najmniejszych szczegółów

 • Możliwość regulacji twardości 
za pomocą temperatury

Główne właściwości :

 • Idealne odwzorowanie 
najmniejszych szczegółów

 • Bezsiarkowa masa modelarska

 • Różne twardości

 • Idealna do rzeźb i prototypów

Super Sculpey | 

Chavant Le Beau Touche |  

NSP Soft&Medium | 
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Najmniejsza maszyna rotacyjna, umożli-
wiająca odlewania małych odlewów. Moż-
liwość zamontowania na stole, bądź na 
specjalnie zaprojektowanej podstawce, 

która obejmuje schowek, umożliwiając 
ułożenie przewodów. Podstawka osadzo-
na jest na kółkach z blokadą, co pozwa-
la na przesuwanie w dowolne miejsce.

Evolution EVM Rotacaster |  

Urządzenia ułatwiające i znacznie przyśpieszające proces two-
rzenia precyzyjnych form i odlewów, w krótkich i długich seriach.

Urządzenia

Rotacyjne
Maszyny rotacyjne

Natryskowe
EZ-Spray Junior
EZ-Mix Meter
Silcon III
Pistolety elektryczne

Manualne
Pistolety ręczne

Odpowietrzające
Pompy próżniowe
Łapaczka

URZĄDZENIA

ROTACYJNE Urządzenia
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Większa wersja maszyny rotacyjnej, ci-
cha i łatwa w użyciu. EVC single-post Ro-
taCaster jest wyważona sama w sobie 
i nie wymaga przykręcana do podłogi. 
Panel kontrolny, w celu ułatwienia ob-
sługi, zamontowany jest przy drzwiach. 

Po ustawieniu parametrów rotacji nale-
ży umieścić w maszynie rotacyjnej for-
mę, zamknąć drzwi i uruchomić maszy-
nę jednym przyciskiem. Po przekrocze-
niu zaprogramowanego czasu, maszyna 
zatrzyma się.

Większa, bardzo dobrze wyważona wersja 
maszyny rotacyjnej . Oferowana w dwóch 
wersjach: z klatką okrągłą, osadzoną na 
kółkach, umożliwiających przesuwanie w 

zależności od posiadanego miejsca oraz 
wersję stałą, z klatką kwadratową mon-
towaną do podłogi.

Przy odlewaniu długich i wąskich mo-
deli, może występować problem z dole-
waniem materiału w najdalej wysunięte 
końce. Opcjonalna funkcja Rock&Roll, po-
zwala na łatwe odlewanie długich mo-
deli takich jak: kolumny, drzewa, rzeźby, 

manekiny. Maszyna sterowana jest przez 
program w połączeniu z elektroniczny-
mi sensorami , dzięki czemu główne ra-
mię porusza się powoli w dół i w górę, w 
płaszczyźnie poziomej.

Evolution EVC Rotacaster |  

Evolution EVR Rotacaster |  

EVR Single post RotaCaster 
(ROCK & ROLL) |  

Potrzebujesz maszyny  
o niestandardowych wymiarach?

Na zamówienie wykonamy dla Ciebie maszynę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Skontaktuj się z nami



Ciśnieniowy pistolet natryskowy do nakładania produktów z podwójnych kartuszy. 
Posiada regulowane ciśnienie, jest prosty w użyciu i konserwacji.

Przemysłowa maszyna do mieszania 
i aplikacji kauczuków poliuretanowych 
Vyta Flex, mieszanych w stosunku 1:1.
Maszyna pozwala na aplikację do 9 kg 
kauczuku na minutę bez konieczności 
ręcznego mieszania i odpowietrzania. 
EZ Mix Meter umożliwia bezpośrednie 
podpięcie do dwóch beczek po 200 kg 

każda lub do większych pojemników 
1000 kg każdy.
Wydajność maszyny oraz brak koniecz-
ności ciągłego otwierania pojemników, 
ręcznego mieszania i odpowietrzania, 
pozwala na znaczne oszczędności w pro-
cesie produkcji.  

Maszyna natryskowa, idealna do stosowania z EZ-Spray 
 Silicone 20. Szybkie przygotowanie silikonu, automatyczne 
mieszanie bez pęcherzy powietrza, pojemność 30 l, wydaj-
ność 3l/min, prosta konserwacja. Silcon III umożliwia łatwe 
i szybkie nakładanie dwuskładnikowych silikonów addycyjnych. 

Pistolet do podawania silikonu z podwój-
nych kartuszy w proporcji 1:1. Stosowanie 
pistoletów pozwala na aplikację materiału 
bez zapowietrzeń, eliminując proces odpo-

wietrzania i mieszania ręcznego. Pistolety 
elektryczne wyposażone w ładowany aku-
mulator posiadają dwa tłoki o wielkości do-
pasowanej do objętości kartusza. 

EZ-Spray Junior |  

EZ-Mix Meter |  

Silcon III |  

Pistolet elektryczny |  

NATRYSKOWE Urządzenia
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Próżniowa łapaczka do żywicy o po-
jemności 4,4l , stosowana do kontroli 
przepływu żywicy. Wyposażona w dwa 
uszczelnione połączenia przewodów, 
zawór i manometr próżniowy. Przeźro-
czysta obudowa pozwala na obserwo-
wanie całego procesu.

Łapaczka |  

Idealna do odpowietrzania silikonu lub 
poliuretanu. Odpowiednia do odpowie-
trzenia ok. 18 l. Pompa próżniowa – 0,96 
BAR.

 | Pompa próżniowa

Pistolet manualny do podwójnych kar-
tuszy. Silikon jest mieszany w stosun-
ku 1A:1B.

Pistolet ręczny |  

MANUALNE

ODPOWIETRZAJĄCE

Urządzenia

Urządzenia

WIĘCEJ NA STRONIE 12→

SMOOTH CAST 321 Żywica odlewnicza

•   LEJNOŚĆ WODY

  •    IDEALNE ODWZOROWANIE DETALU

    •   ŁATWOŚĆ UŻYCIA I APLIKACJI

      •    MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA PIGMEN-
TÓW I WYPEŁNIACZY
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Szeroką ofertę produktową uzupełniają dodatki, które 
pozwalają na modyfikację każdej z grup produktów. Modyfi-
katory pozwalają na :

· Zmianę czasów sieciowania

· Zmianę konsystencji materiału

· Barwienie (kolory, efekty metalizacji)

· Zmianę objętości (wypełniacze)

· Bezproblemowe rozformowanie (rozdzielacze)

Dodatki

ROZDZIELACZE
WYPEŁNIACZE
PIGMENTY

DODATKI DO POLIUTERANÓW
DODATKI DO SILIKONÓW
DODATKI DO MAS AKRYLOWYCH
DODATKI DO MEMBRAN SILIKONOWYCH

DODATKI

Super Seal (płyn) |  
Lakier szybkoschnący, do różnego rodzaju powierzchni. 
Bardzo rzadki. Pozwala odtworzyć przy reprodukcji wszystkie 
szczegóły modelu. Zmywalny ciepłą wodą.

Sonite Wax (pasta) |  
Miękka pasta woskowa do gruntowania powierzchni poro-
watych. Aby uzyskać formy z wysokim połyskiem, należy 
polerować Sonite Wax miękką tkaniną. 

Universal (spray) |  
Specjalnie stworzony dla budowy form, spray rozdzielający 
zawierający silikon (12%)

One Step (płyn) |  
Środek zabezpieczający i rozdzielający w jednym. Rozdziela 
poliuretan od wielu materiałów. Nie nadaje się do odwzoro-
wywania obiektów z mas modelarskich, np. Chavant Clay.

Ease Release 200 (spray) |  
Specjalnie stworzony dla budowy form, spray rozdzielający 
zawierający silikon (5%)

Ease Release 2831 (płyn) |  
Bazujący na wosku, bardzo rzadki, pozostawia bardzo małe 
ilości resztek.

In & Out (płyn) |  
Skoncentrowany środek rozdzielający beton, zawierający 
wodę. Jest ekologiczny i tani.

ROZDZIELACZE Dodatki



Ure Fil 3 (proszek) |  
Lekki, biały wypełniacz. Może być domieszany do podwójnej 
( lub więcej ) ilości żywicy.

Ure Fil 7 (proszek) |  
Lekki wypełniacz.

Ure Fil 5 (proszek) |  
Lekki wypełniacz do wykonywania imitacji drewna.

Ure Fil 9 (proszek) |  
Bardzo lekki wypełniacz, który służy do zagęszczenia PUR-
-kauczuku (np. Vyta Flex lub Brush-On).

Ure Fil 11 (proszek) |  
Krótkie włókna szklane, które można dodawać do siliko-
nów i żywic poliuretanowych w celu zagęszczenia. Idealny 
do zagęszczania produktów, których nie można zagęścić 
chemicznie.

Proszek stali |  
Proszek metalowy (stal): stosowany do odlewu modeli meta-
lopodobnych. Efekt: idealnie odtworzone, zgodne z rzeczywi-
stością, modele.

Proszek brązu |  
Proszek metalowy (brąz): stosowany do odlewu modeli 
metalopodobnych. Efekt: idealnie odtworzone, zgodne z 
rzeczywistością, modele.

Ure Fil 15 (proszek) |  
Mikro-balony, które można dodawać do żywic poliuretano-
wych w celu uzyskania bardzo lekkich odlewów.

Proszek miedzi |  
Proszek metalowy (miedź): stosowany do odlewu modeli 
metalopodobnych. Efekt: idealnie odtworzone, zgodne z 
rzeczywistością, modele.

WYPEŁNIACZEDodatki
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So Strong (płyn) |  
Wysoko skoncentrowane pigmenty (nie są wytrzyma-
łe na działanie promieni UV). Idealne do farbowania 
żywicy lanej.

Silc Pig (pasta) |  
Wysoko skoncentrowane pigmenty (nie są wytrzymałe na 
działanie promieni UV). Idealne do farbowania kauczuku.

Fuse FX (płyn/pasta) |  
Barwniki do silikonów addycyjnych (katalizator platynowy, np. Dragon Skin, 
Ecoflex). Większość FuseFX jest dostępna w podwójnych butelkach. Opakowa-
nie zawiera 30 g farby silikonowej, co wystarcza na pokrycie ok. 0,9 m2. Pracując 
z pistoletem natryskowym można pokryć powierzchnię 1,8 m2. Czas zachowania 
stanu plastycznego w temperaturze pokojowej wynosi ok. 10 min – wyższe 
temperatury skracają ten czas, natomiast dodanie rozpuszczalnika wydłuża go.

Ignite (pasta) |  
Jasne kolory oraz siła świetlna, pod wpływem promieniowa-
nia ultrafioletowego.

Pigmenty Acrylic One (płyn) |  
Skoncentrowane, płynne barwniki.

PIGMENTY Dodatki
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So Flex (płyn) |  
So-Flex- zmniejsza twardość części A Brush-On 40 i PMC.

Kick It (płyn) |  
Dodatek przyspieszającym zastyganie niektórych produktów 
kauczukowych firmy Smooth-On, nie wpływając znacząco na 
ich fizyczne właściwości.

Ure Fill (proszek) |  
Lekki wypełniacz, który łatwo rozpuszcza się w większości 
żywic lanych Smooth-On. Odlewy wykonane przy użyciu tego 
wypełniacza są lżejsze i często łatwiejsze w obróbce. Za jego 
pomocą można zmienić konsystencję żywic lanych, tak aby 
nadawały się do rozsmarowania.

So Cure (płyn) |  
Za pomocą So Cure można skrócić czas zachowania stanu 
plastycznego oraz czas całkowitego zastygnięcia żywicy 
lanej.

Sun Devil (płyn) |  
Dodatek zmniejszający negatywne wpływy promieniowania 
UV na poliuretany. Dodaje się ok. 1% w stosunku do całości 
masy.

Pigmenty So Strong (płyn) |  
Wysoko skoncentrowane pigmenty (nie są wytrzymałe 
na działanie promieni UV). Idealne do farbowania żywicy 
lanej.

Pigmenty fluorescencyjne 
Ignite (pasta) |  
Jasne kolory oraz siła świetlna, pod wpływem promieniowa-
nia ultrafioletowego. 
Cryptolyte – przejrzysty dodatek, który pod wpływem pro-
mieniowania ultrafioletowego daje niebieski efekt świetlny.

Proszek granitowy  
Qarry Tone (proszek) |  
Proszek do żywic – pozwala na uzyskanie efektu granitów 
w odlewach z żywic. Jest dostępny w różnych wariantach 
kolorystycznych oraz w różnych grubościach.

Silicone Thinner (płyn) |  
Produkt ten znajduje zastosowanie w zmiękczaniu oraz roz-
cieńczaniu kauczuków silikonowych.

Thi Vex (płyn) |  
Produkt pozwalający zagęścić kauczuk silikonowy, tak aby 
można go było nakładać na model za pomocą pędzelka lub 
łopatki.

Proszki koloryzujące  
Cast Magic (proszek) |  
Można osiągnąć szczególne efekty koloru w połączeniu z 
SO-STRONG pigmentami + żywice lane. Nie zmienia się pod 
wpływem promieni UV i pogody. Osiąga się najróżniejsze 
efekty metalu, masy perłowej.

Xtend It (spray) |  
Środek znacznie przedłużającym okres przechowywania 
kauczuków i żywic poliuretanowych.

Plat Cat (płyn) |  
Przyśpieszacz do silikonów addycyjnych. Skraca czas utwar-
dzania aż do 1 godziny.

Fast Cat (płyn) |  
Skraca czas zachowania stanu plastycznego i czasu rozfor-
mowania.

DODATKI DO POLIURETANÓWDodatki

DODATKI DO SILIKONÓWDodatki
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Pigmenty fluorescencyjne 
Ignite (pasta) |  
Jasne kolory oraz siła świetlna, pod wpływem promieniowa-
nia ultrafioletowego. 
Cryptolyte – przejrzysty dodatek, który pod wpływem pro-
mieniowania ultrafioletowego daje niebieski efekt świetlny.

Accel T (płyn) |  
Przyspieszacz do Mold Max 15T i 25T. Uwaga: Accel T skraca 
czas przechowywania produktów.

Pigmenty Silc Pig (pasta) |  
Wysoko skoncentrowane pigmenty (nie są wytrzymałe na 
działanie promieni UV). Idealne do farbowania kauczuku.

Slacker (płyn) |  
Płynny, przejrzysty dodatek do silikonów addycyjnych, np. 
Dragon Skin i Ecoflex. Slacker zmienia strukturę silikonu w 
miękki, mięsisty materiał imitujący ludzką skórę.

Sil Poxy (pasta) |  
Jednoskładnikowy klej przeznaczony do sklejania ze sobą 
kauczuków silikonowych, jak również do sklejania silikonu z 
innymi materiałami, np. poliuretanami, gipsem czy ceramiką. 
Zapewnia mocne, elastyczne łączenie o dużym wydłużeniu 
przy zerwaniu. Jest odporny na wilgoć, wpływy atmosferycz-
ne, promieniowanie UV oraz wysokie temperatury.

Psycho Paint/Silc Pig (pasta) |  
Silikon nadający się do barwienia i lakierowania. Umożliwia 
malowanie silikonów typu addycyjnego, połączonych z 
pigmentem Silc-Pig. Rozcieńcza się go rozpuszczalnikiem i 
nanosi przy pomocy pistoletu Air Brush lub pędzla. 

WIĘCEJ NA STRONIE 12→

MOLD MAX Kondensacyjny silikon formierski

• CENA I JAKOŚĆ

• SZEROKA GAMA TWARDOŚCI

• SZEROKIE ZASTOSOWANIE

• ŁATWY W STOSOWANIU
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