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ZA 10 ORANGE: Tehnisko datu lapa 

 

1. Apraksts un galvenās īpašības 

ZA 10 ORANGE  ir divkomponentu (bāzes un katalizatora) piedevu RTV silikona gumija, kas vulkanizējas 

istabas temperatūrā.  

Tā ir piemērota modeļu atveidošanai ar nelieliem padziļinājumiem.  

Galvenā vulkanizējamā produkta īpašība ir īpaši augstā plūstamība.  

Vulkanizētā produkta galvenās īpašības ir šādas:  

- Augsta ķīmiskā noturība pret atsevišķu sveķu agresīvajiem komponentiem;  

- Ārkārtīgi augsta izturība pret pārraušanu (tas nodrošina augstu noturību un nodilumizturību);  

- Augsta precizitāte ļoti mazu detaļu atveidošanā;  

- Augsta izmēru stabilitāte ilgtermiņā un noturība pret deformāciju;  

- Izcila noturība pret augstu temperatūru un novecošanu;  

- Izcilas pretlipšanas īpašības. 

 

2. Galvenās pielietojuma jomas  

Formu veidošana un modeļu izgatavošana (pateicoties izcilajai atveidošanas precizitātei, augstajai izmēru 

noturībai un augstajai mehāniskajai izturībai). Pirms silikona saskares ar poliuretāna sveķiem, lūdzu, 

sazinieties ar mums.  

Mākslas keramika (pateicoties izcilajai atveidošanas precizitātei, augstajai mehāniskajai izturībai)  

Sanitārie izstrādājumi (pateicoties izcilajai atveidošanas precizitātei, augstajai mehāniskajai izturībai)    

Produkts ir saderīgs ar ģipsi, sveķiem un PU.  

 

3. Lietošanas norādījumi    

Paņemiet abus Zhermack divkomponentu produktus (bāzi un katalizatoru) un pirms lietošanas sakratiet. 

Nosveriet vienādu daudzumu katalizatora un bāzes (piemēram, 100 gramus katalizatora un 100 gramus 

bāzes; 5% atšķirības robežās gala rezultāts netiek ietekmēts).  Pēc produkta nosvēršanas un pārliecināšanās, 

ka bāzes un katalizatora daudzums ir vienāds, ielejiet abus produktus traukā un rūpīgi samaisiet.  Maisīšanas 

laikā ir jāuzmanās, lai trauka apakšā un sānos nepaliktu produkta pārpalikumi.  Intensīvi maisiet, līdz 

produkta krāsa kļūst viendabīga.  Pēc produkta sajaukšanas ielejiet to veidnē, vēlams, no 30 cm augstuma.   

Apstrādes laiks ir aptuveni WT (tālāk esošajā tabulā) no maisīšanas uzsākšanas 23 °C temperatūrā. 

Ieteicams glabāt maisījumu vakuumā, lai novērstu gaisa burbuļu veidošanos.  Ja ar sagatavoto daudzumu 

nepietiek, lai pabeigtu atveidošanu, pagaidiet kad silikons formā sacietē un tad pievienojiet nepieciešamo 

silikona daudzumu formas pabeigšanai (24 stundu laikā pēc pirmās veidnes sacietēšanas).   Materiāls 

savienojas ar silikonu, neietekmējot gala rezultātu.  

Sacietēšanas laiks (silikona vulkanizācijai nepieciešamais laiks) ir aptuveni ST (tālāk esošajā tabulā) 23 °C 

temperatūrā. Kad kopš maisīšanas uzsākšanas ir pagājis ST atbilstošais laiks, modeli var atdalīt no veidnes. 

Ja nepieciešams, atdalīšanas atvieglošanai izmantojiet gaisa kompresoru.   Ir svarīgi atdalīšanai neizmantot 

asus priekšmetus, kas var sabojāt gatavo izstrādājumu.  Silikona gumija ir saderīga ar visu veidu ģipsi, 

pārklājumiem, poliuretāna sveķiem un akrila sveķiem.  

Piezīme: Ja temperatūra pārsniedz 23 °C, apstrādes laiks un sacietēšanas laiks samazinās (piemēram, ja 

temperatūra ir 40 °C, apstrādes laiks samazinās uz pusi un sacietēšanas laiks aptuveni uz pusi). Ja 

temperatūra ir zemāka par 23 °C, ievērojami pieaug gan apstrādes laiks, gan sacietēšanas laiks.  (Piemēram, 

ja temperatūra ir 4 °C, apstrādes laiks divkāršojas un sacietēšanas laiks ir trīs reizes ilgāks nekā 23 °C 

temperatūrā)     

 

 

 



 
 

Innovative Composites (MEIDI SIA) 
PVN Reģ. Nr.:LV 40103901106 
Kalna 32-8, Sigulda, LV-2150 

+371 27 65 05 08 
info@innovative-composites.lv 
www.innovative-composites.lv 

Konts: LV16HABA0551040071496 
Banka: Swedbank AS 

Kods: HABALV22 

 

4. Svarīgi ieteikumi  

Ir precīzi jāievēro 1:1 proporcija, lai iegūtu pareizu laiku un nemainītu gatavā produkta īpašības. Virsmām, 

kas nonāk saskarē ar materiālu, ir jābūt nevainojami tīrām, attaukotām un sausām.  

Piezīme: pirms lietošanas ieteicams abus komponentus padarīt vienveidīgus, lai novērstu nogulsnēšanos.  

 

Silikons spēj izturēt šādas temperatūras: minimālā -40 °C, maksimālā +200 °C.      

 

5. Ķīmiskās un fizikālās īpašības  

Vulkanizēts produkts 

Maisījuma attiecība  1:1  

Maisījuma viskozitāte pirms katalizācijas   4500 cP  

Bāzes komponenta blīvums (g/cm3)  1,10 

Katalizatora komponenta blīvums (g/cm3)  1,10 

Apstrādes laiks 23 °C (73 °F) temperatūrā  WT = 13’ – 16’  

Sacietēšanas laiks 23 °C (73 °F) 

temperatūrā  

ST = 90’ – 120 ’ 

Šora A cietība pēc 24 stundām  13 shA  

Pārraušanas slodze  6 N/mm2 

Sagraušanas pagarinājums  350 %  

Pārrāvuma stingrība  14 N/mm  

Detaļu precizitāte  2 mikroni  

Izmēru izmaiņas pēc 24 stundām  -0,05 % 

 

6. Pieejamie iepakojumi 

Zhermack kods   Iepakojumi  

DT23922-0.5 0.25 kg + 0.25 kg 

DT23922-1 0.5 kg + 0.5 kg  

DT23921 1 kg + 1 kg  

DT23922  5 kg + 5 kg  

DT23923 25 kg + 25 kg  

 

 

7. Drošības datu lapas  

Drošības datu lapas ir pieejamas Zhermack SpA.  

Maisījums nav uzskatāms par bīstamu saskaņā ar Direktīvu 88/379/EEK un tās grozījumiem. 

 

8. Uzglabāšanas laiks  

ZA 10 ORANGE garantētais uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pareizos uzglabāšanas apstākļos 5°– 27 °C 

(41°–80 °F) temperatūrā.  

Aizveriet pudeles pēc lietošanas, nemainiet vietām bāzes un katalizatora vāciņus. 

 

SVARĪGI NORĀDĪJUMI  

Mutisko, rakstisko vai demonstrācijas veidā sniegto norādījumu par produktu lietošanu pamatā ir mūsu 

zināšanas. Uzņēmums nevar kontrolēt to, kā lietotājs izmanto produktu, un lietotājs pats par to ir atbildīgs. 

 


