Siliconen Additie Thixo A

Thixo maakt het mogelijk om de siliconen niet alleen te gieten maar ook te spatelen/penselen.
Beschrijving
Siliconen Thixo A(dditie) is een dik vloeibare component die u aan de gietbare additie siliconen kunt toevoegen
zodat deze spatelbaar worden. Hierdoor kunt u ook verticale en hellende vlakken bestrijken zonder dat de
siliconen weer aflopen.
Verwerking
Meng eerst de A en B component van de siliconen. Zodra dit naar tevredenheid is, kunt u de thixo A toevoegen.
Doe dit in stappen van 0,5% en roer telkens goed om te zien of de gewenste dikte / stijfheid van de siliconen is
ontstaan. Geeft elke stap even wat tijd. Doorgaans werkt men met 1%.
Voorbeeld: bij 1 Kg siliconen gebruikt men meestal 10 gram Thixo A.
Bijzondere aanwijzingen
De thixo wordt beter vloeibaar als deze warmer wordt. In de winter kan het dus nodig zijn deze even bij de
verwarming te zetten.
Gebruik niet meer dan 4% thixo want dit kan de siliconen nadelig beïnvloeden.
Let op: Dit product is niet de katalyst van de siliconen. U moet dus echt eerst de A en B samenvoegen alvorens de
Thixo toe te voegen.
Thixo verhard de siliocnen met ongeveer 1 shore punt en verkort de verwerkings- en ontmaltijd een beetje.
Deze thixo werkt alleen op additie vernettende siliconen en dus NIET op condensatie vernettende siliconen zoals
de Siliconen condensatie 20 etc…
Verpakking
De Additie Thixo A is te koop in een 50 of 500 gram fles. Dit is meestal genoeg voor zo’n 5 of 50 Kg Siliconen
mengsel.
Houdbaarheid
Mits de componenten in gesloten verpakking, koel en vorstvrij worden opgeslagen buiten direct zonlicht, is de
houdbaarheid minstens 1 jaar.
Veiligheidseisen
Gebruik vloeistofdichte handschoenen bij dit product.

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften, te vinden op www.siliconesandmore.com
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Kenmerken
•

1 component

