Wacker Elastosil FX additieven
Beschrijving
ELASTOSIL® FX additieven worden gebruikt om de Wacker FX siliconen aan te passen aan jouw wensen. Vertragen,
versnellen, zachter maken en verdikken. Het is allemaal mogelijk met deze materialen.
Verzachten met FX Softener
Kenmerken
De Elastosil FX Softener, wordt gebruikt voor het verzachten van de FX siliconen. Meng de A en B component van
de siliconen goed en voeg pas daarna de softener toe.
•
Veilig op de huid te
De tabel geeft het percentage softener aan in gewicht over het gehele mengsel. Toevoeging van 15% Softener
gebruiken
halveert ongeveer de hardheid. Voorbeeld: 100 gram FX 20 A met 100 gram FX 20 B en 30 gram Softener geeft een
•
Zeer veelzijdig systeem
hardheid van Shore A 10
Bij grotere toevoeging zal het eindresultaat wat plakkeriger (meer tacky) worden.

Versnellen met FX Fast Cure
Meng de A en B component goed. Indien gewenst kan je de siliconen nu zachter maken met de softener. Voeg pas
daarna enkele druppels FX Fast cure / versneller toe om de verwerkingstijd en uithardtijd (curing time) te
verkorten. Dit is vooral handig bij siliconen die op de huid worden aangebracht zodat het model niet te lang moet
staan. Ongeveer 20 druppels per 100 gram FX siliconen mengsel halveert de verwerkingstijd en uithardtijd.

Let op: bovenstaande schema geldt voor druppels per 100 gram Elastosil FX A/B.

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften, te vinden op www.siliconesandmore.com
V210726.1

Vertragen met FX Slow Cure
Meng de A en B component goed. Indien gewenst kan je de siliconen nu zachter maken met de softener. Voeg pas
daarna enkele druppels FX Slow cure / vertrager toe om de verwerkingstijd en uithardtijd (curing time) te
verlengen. Dit is vooral handig bij dikke of gecompliceerde vormen waar luchtbellen lang moeten kunnen
ontsnappen of waarbij de siliconen nat in nat moeten kunnen worden verwerkt. Ongeveer 12 druppels per 100
gram FX siliconen mengsel geeft een tien keer langere werktijd.

Let op: bovenstaande schema geldt voor druppels per 100 gram Elastosil FX A/B.
Verdikken met FX Thixo
Meng de A en B component goed. Daarna, indien gewenst, verzachten en versnellen/vertragen en pas als
allerlaatste stap verdikken. Dit is vooral handig bij het werken op schuine of verticale vlakken waarbij de siliconen
niet te veel mag aflopen. Bij life casting is de FX thixo zeker aan te raden.

Let op: bovenstaande schema geldt voor druppels per 100 gram Elastosil FX A/B.

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften, te vinden op www.siliconesandmore.com
V210726.1

