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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  SILICONE KNEEDBAAR A+B SET 

Beschrijving:  
Is een 2 componenten kneedbare silicone die eenvoudig kan gekneed worden met de handen tot een 
pasta. Door de snelle uitharding, ideaal voor verwerking aan plafonds of moeilijk af te gieten mallen in 
een gewone gietrubber. 
Verkrijgbaar in 200 gr, 1 kg, 10 kg en 40 kg verpakkingen. 

Toepassing: 
Als kneedmassa voor allerhande afdrukken aan kroonlijsten en plafondelementen.  Deze silicone mag 
toegepast worden op de huid voor afdrukken of in de orthopedische sector voor het maken van 
teencorrecties. 

A-Comp B-Comp
wit – grijs blauw 
40.000 mpa’s 40.000 mpa’s 
1,24 1,24 
6 maanden in gesloten verpakking 6 maanden in gesloten verpakking 
pasta  pasta 

afhankelijk van toepassing 

Gegevens bij levering: 
Kleur:  
Viscositeit:  
Soortelijk gewicht: 
Houdbaarheid: 
Consistentie: 

Technische gegevens: (A+B) 
Verbruik:  
Shore:  A47 

Verwerking: 
Vermeng de beide componenten in een 1/1 gewichtsverhouding in een homogene massa.  Tijd om te 
mengen: 1 minuut.  Verwerkingstijd: 1 minuut. Uithardingstijd : +-5 min. Let op: potten goed afsluiten na 
gebruik.  Maak geen té grote hoeveelheden af, daar de verwerkingstijd kort is.   
Indien u twijfelt aan de ondergrond, kunt u best een proefstuk maken of losmiddel Trennspray 
gebruiken. 
Nota: latexhandschoenen belemmeren het uitharden van het siliconenmateriaal.  Het is daarom 
aangewezen om vinylhandschoenen te dragen en of de handen grondig te wassen. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.   Reinigingsmiddel voor 
gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen). 
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