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Kétkomponensű önthető szilikongumi

RTV-2 önthető szilikongumik tárgyak formájának mintavételezéséhez

„ Öntse formába elképzeléseit ”

A folyékony halmazállapotú szilikon öntőanyagok Rubosil és Silorub márkanéven kerülnek forgalomba

A szilikon sablon elkészítése egy reprodukciós eljárás mely sablonnal a legaprólékosabb másolatokat is
elkészíthetjük  élethűen legyen szó bonyolult vagy egyszerűbb formákról és struktúrákról.

A kétkomponensű szilikongumikat széles körben alkalmazzák  a szobrászatban, az iparban és egyéb területen
lenyomatok és negatív formák készítésénél. Élethűen, szinte az utolsó részletekig visszaadja a legaprólékosabb
formákat is. Az emlékplakettektől a nagyobb szobrokig, vagy gipszstukkókról könnyedén levehetjük a negatív
formákat, mely segítségével elkészíthetjük az élethű másolatot. Az ipar prototípusok előállításához használja, nagy
előnye, hogy nem kell méregdrága szerszámokat készíteni a mintadarab előállításához. A kétkomponensű önthető
szilikont használhatják szobrászok szobrok készítéséhez, régészek műtárgyak reprodukálásához, rendőrségi
nyomrögzítéshez, állatkertben állati és növényi lenyomatok készítéséhez, otthoni felhasználók hobbi szinten
makettek és modellek formáinak öntéséhez, szappan készítéshez és gyertya öntéshez is alkalmazzák, de
fazekasok is használják kályhacsempék és motívumok sablonjainak elkészítéséhez.

Élelmiszeripari felhasználása is igen jelentős , cukrászati és édesipari formák készítésére használják, melyek
kitűnően használhatók bonbon forma, csokoládé forma,  cukorka forma, egyedi jégkocka forma, muffin forma vagy
grillázs cukorka forma előállításához.

Édesipari vagy élelmiszeripari felhasználásra, emberi és állati testrészek mintavételezésére  kizárólag M-FOOD
jelzésű katalizátort tanácsolunk a mérgezések elkerülése miatt!

A kétkomponensű önthető szilikongumi két fő alkotóelemből áll.  Az egyik maga a folyékony halmazállapotú szilikon
és a másik az aktivátor ( katalizátor, edző ). A folyékony szilikongumi tulajdonságai határozzák meg a megkötött
anyag keménységét, a rugalmasságát és hőállóságát. A katalizátor a folyékony szilikon kötéséhez kell, ettől lesz az
szilikon gumiszerűen rugalmas anyag.

Kétkomponensű önthető szilikon anyagkeménysége

Az RTV-2 önthető szilikongumikat többféle keménységben forgalmazzuk. A keménység nagyban befolyásolja az
öntést és alkalmazási területeit, valamint a szilikon tulajdonságait pl. a rugalmasságát vagy a szakítószilárdságát.

A kiöntendő tárgyakhoz választhatjuk a megfelelő keménységű szilikongumit. Minél puhább az anyag annál
finomabb formákat készíthetünk belőle.

A sorozat legpuhább tagjával (Rubosil SR-20) emlékplaketteket, pénzérméket és nagyon aprólékos formákat
önthetünk pl. gipszből készült képkeretek formáit.

A közepes keménységű anyagok ( Rubosil SR-30)  használhatók közepes méretű szobrok és alakzatok, aprólékos
formák készítéséhez, szobrászok kedvelt anyaga.

A keményebb kétkomponensű szilikongumik ( Rubosil SR-40) inkább egyszerűbb formák kiöntéséhez használhatók
pl. sima felületű hasáb vagy gömb és betonból készült sablonokhoz javasolt.
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A sorozatban köztes keménységű anyagok is megtalálhatók melyekkel a legtökéletesebb, az öntéshez és az
alkalmazáshoz a leg megfelelőbb anyag választható ki.

Kétkomponensű szilikon paszták

Kétkomponensű kivitelben csepegés mentes szilikon pasztát is forgalmazunk PW vagy PR  elnevezéssel. Óriási
előnye, hogy függőleges felületekről is csepegés mentesen levehetünk formákat. Megszilárdulás után a szilikon
héjat le tudjuk húzni a felületről. Általában gipszstukkókhoz vagy kályhacsempékhez használhatók, de nagyobb
szobrok negatív formáinak levételéhez is alkalmas.

A kétkomponensű anyagokhoz színezéket, sűrítő fillert és formaleválasztót is forgalmazunk.

Az RTV-2 szilikongumi családunkat RUBOSIL önthető szilikon márkanéven forgalmazzuk, ezek polikondenzációs
elven működő  szilikongumik.

Kétkomponensű szilikongumi
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Kétkomponensű szilikon öntés
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Szilikon öntés
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Szobor szilikon sablon

Önthető szilikon gipszstukkóhoz

Szilikonforma gipsz öntéshez
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Élelmiszeripari szilikon forma csokoládéhoz
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Rubosil önthető szilikon család
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Szilikon színek kétkomponensű szilikonhoz
Elektronikai beágyazó szilikon
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Önthető szilikon elektronikai beágyazáshoz
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Kétkomponensű szilikon

Szilikon forma műgyanta öntéshez
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Szilikon héj öntőforma gipsz támasztékkal Rubosil SR30 szilikonból

Rubosil önthető szilikon
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Kétrészes szilikon gipsz öntőforma Rubosil szilikonból
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Szilikon sablon gipsz öntéshez
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Szilikon öntőforma műkőhöz

Rubosil önthető szilikonból készült öntőforma
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Műgyantából kiöntött kép
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önthető szilikon édesipari formákhoz
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Kétkomponensű szilikon gyertya öntéshez
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Szilikon forma öntés
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Önthető szilikon homogénre keverése
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Szilikon öntő forma

Szilikon öntőformával készített kész gyertya
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Kétkomponensű szilikon szett
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Rubosil RTV-2 szilikon
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Önthető szilikon szett finom formákhoz

Műkő sablon szilikonból

25/40



Önthető szilikon festék
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Sárga festék kétkomponensű szilikonhoz

Kék festék Rubosil önthető szilikonhoz
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Piros önthető szilikon színező paszta
Folyékony szilikon
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Szilikon forma leválasztása
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Cukrászati önthető szilikon sablon
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Kétkomponensű szilikon szappan formákhoz
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Szappanöntő forma szilikonból
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Szilikongumi sablon műkő gyártáshoz

Rubosil önthető kétkomponensű szilikon család
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Kétkomponensű fehér szilikon paszta
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Hőálló kétkomponensű paszta
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Önthető szilikon formaleválasztó
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Szilikon formaleválasztó szappan
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Formaleválasztó SEPARATOR
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Önthető szilikon sűrítő filler

Rubosil önthető szilikon feldolgozási segédlet VIDEÓ

Önthető szilikongumik raktárról !

RTV-2 önthető szilikon termékeinket megvásárolhatja vagy megrendelheti a Bondex Kft.
szilikon szaküzletében:

Szilikon szaküzletünk elérhetőségei

Bondex szilikon szaküzlet
kis és nagykereskedelme, öntőanyag értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Értékesítés magán és ipari vásárlóknak !

Nyitvatartás:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig   Sz-V: zárva
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Tel./Fax: 061 221-9212, 061 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 0620 433-0413, 0620 946-8122, 0620 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 
A Bondex Kft. web oldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése
szerző jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában
történő felhasználása kizárólag a BONDEX KFT. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bondex Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Bondex Kft. minden tudomására jutott
jogsértéssel szemben fellép. 

Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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