
2K - Z010
Elastična dvokomponentna zalivna 
silikonska masa

Tekasil 2K - Z 010 je dvokomponentna
zalivna masa na osnovi silikonskega kavčuka
za izdelovanje kalupov, pri restavriranju, v
industriji, gradbeništvu…

LASTNOSTI

• Nizka viskoznost
• Enostaven za obdelavo
• Za večino materialov ne potrebuje ločilnega sredstva

PODROČJE UPORABE

• Za izdelovanje modelov
• Pri restavriranju
• Za proizvodnjo reprodukcij v pohištveni industriji, v industriji okvirjev, v svečarstvu, v

gradbeništvu 
• Za odvzemanje odtisov navpičnih površin moramo po vmešanju B komponente dodati    

še 0,5% gostilca PC 12. Masa postane tiksotropna.

TEHNIČNI PODATKI

A komponenta
Barva beige
Specifična teža ca 1260 kg/m3

Viskoznost (D=11,1/T=20°C) 25 - 30 Pas
B komponenta
Barva prozorna

Vulkanizara masa
Utežno razmerje mešanica - A+B 100:5
Trdota Shore A ISO 868 25 - 30
Natezna trdnost ISO 37 rod 1 3,30 - 3,80 MPa
Raztezek pri pretrgu ISO 37 rod 1 340 - 390%
Pretržna sila ISO 8067 18 N/mm
Linearni skrčki ca 0,7%
Čas obdelavnosti 40 min
Čas razkalupljenja 24 h

NAVODILA ZA UPORABO

• A in B komponento zmešamo v utežnem razmerju A:B = 100:5.
• Trdilec, B komponento, vmešamo temeljito z lopatico ali počasi z mešalom.
• Ko je masa vmešana, jo z višine vlijemo v tankem curku na predmet, ki ga želimo

modelirati. Na ta način damo silikonu možnost, da zapolni vse luknje in izpodrine zrak, kar
vodi do vulkanizirane mase brez mehurčkov.

• Model lahko razkalupimo šele po 24 urah.
• Po vzetju modela iz silikonskega kalupa je potrebno počakati 48 ur za dosego končnih

mehanskih lastnosti vulkaniziranega 2K silikona.
• Ostanke mase na posodi in mešalih pustimo, da utrdijo in potem jih z lahkoto odstranimo.
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PAKIRANJE

• A komponenta:  5 kg, 20 kg
• B komponenta:  0,25 kg, 1 kg

SKLADIŠČENJE

18 mesecev v dobro zaprtih posodah pri temperaturah med +5°C
in +25°C. 

VARNOSTNA OPOZORILA

Pri delu uporabljamo zaščitne rokavice. Komponenta A je zdravju
neškodljiva, B komponenta pa draži oči in kožo, zato pri delu ne
smemo jesti ali piti. Če pride masa v kontakt z očmi takoj
speremo z veliko vode in poiščemo zdravniško pomoč.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe.

TEKASIL
2K - Z010
Elastična dvokomponentna zalivna 
silikonska masa
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