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SAM Deadener 1000 

Sam Deadener 1000 is de ideale manier om platinum siliconen zachter te maken 
zonder olie te lekken! 

 Zeer eenvoudig in gebruik 
 Krachtig 
 Niet zwetend 

  
Beschrijving 

Deze siliconen deadener maakt siliconen zachter, flexibeler en rekbaarder. De 
deadener vernet zich in de siliconen en zal dus niet naar buiten komen zoals olie 
dat wel doet. Een deadener verandert ook de elastische beweging van siliconen, 
zodat het niet meer beweegt als een elastiek, maar meer als weefsel. 

De nummer 1 keuze voor special FX specialisten! 

 

Technische gegevens 

Viscositeit @ 20°C 1000 mPa.s 

Kleur Kleurloos transparant 

 
 Verwerking

Deadener werkt alleen bij platinum siliconen/ additie verhardende siliconen. 

Deadener kan men toevoegen aan de A of B component of aan een A en B 
mengsel. 

De hoeveelheid deadener die u in uw siliconen kunt toevoegen en nodig heeft om 
een bepaalde effect te bereiken is sterk verschillend per siliconen. Dit dient u dus 
zelf te testen. 

Het makkelijkste is als u deadener toevoegt aan de A component.  Doorgaans 
raden wij aan te beginnen bij 10% van de A en  B component samen. Dus 
bijvoorbeeld als u normaal 100 gram A en 100 gam B neemt kunt u nu 100 gram A 
+ 100 gram B + 20 gram deadener gebruiken. Om een gel te maken heeft u soms 
tot wel 200% deadener nodig. 

Bijzondere aanwijzingen 

Siliconen met veel deadener worden gel achtig of plakkerig en zijn dan meer 
bedoeld om ingekapseld te worden of bewerkt te worden met talkpoeder. 

 
 Houdbaarheid

Ten minste 2 jaar. Wanneer het product goed gesloten en bij kamertemperatuur 
opgeslagen wordt. 

 
Veiligheidseisen 

Geen speciale vereisten. Werk verstandig met chemicaliën, gebruik een bril, werk 
in een geventileerde ruimte, eet niet tijdens het verwerken, gebruik vloeistofdichte 
handschoenen en een beschermingsbril en was uw handen na gebruik. 
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Kenmerken 

 Zeer eenvoudig in 
gebruik 

 Krachtig 
 Niet zwetend 

 


