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POPIS  

F 40-1 je nízko-viskozní plněná dvousložková pryskyřice pro výrobu jaderníků, slévárenských modelů,
modelových desek, reprodukčních modelů a všech dílů a forem, kde je požadována vysoká otěruvzdornost.  

VLASTNOSTI  

· vysoká otěruvzdornost  
·  málé smrštění  

· bez zápachu  
· nízká viskozita 

 

FYZIKÁLNÍ VLASNOSTI  

Složení   
ISOCYANATE

F 40 
POLYOL 

F 40-1 
MIXED 

Mísící poměr (hmotnostní díly) 
Mísící poměr objemový při 25°C 

 
20 
29 

100 
100 

 

Skupenství  kapalina kapalina kapalina 

Barva   jantarová  modrá modrá 

Viskozita při 25°C  (mPa.s)  BROOKFIELD LVT 60 3000 2000 (a) 

Specifická hustota při 25°C  (g/cm3 )  
Specifická hustota vytvrzeného produktu při 23°C  

ISO 1675 : 1985 
ISO 2781 : 1996 

1.22 
- 

1.75 
- 

- 
1.70 

Doba zpracovatelnosti při 25°C na 100 g (min) Gel Timer TECAM   5’25 – 6’30 

(a) na 1 minutu 30 sekund  

PRACOVNÍ POSTUP  

Složka F40 POLYOL musí být před použitím řádně promíchána! Smíchejte obě složky v předepsaném
poměru 100/20 a řádně promíchejte.Odlévejte volným litím nebo pod vakuem. Pokud nejsou formy
silikonové, pak povrch forem nezapomeňte ošetřit vhodným separátorem (AXSON 841 nebo 851). V
případě, že odlitek je silnější než 50mm, doporučujeme odlévat několik vrstev. Další vrstvu dolévejte do
20 minut pro zajištění dobré přilnavosti.

Před použitím produktu se vždy ujistěte, že veškeré předměty, které se dostanou do kontaktu s
produktem (mísídla, nádoby, formy, pigmenty atd…) jsou dokonale suché!

MECHANICKÉ VLASTNOSTI při 23°C (1) 

tvrdost  ISO 868: 2003 Shore D 84 

modul v tahu  ISO 527-2: 2012 MPa 4800 

pevnost v tahu  ISO 527-2: 2012 MPa 23 

modul pevnosti v ohybu ISO 178: 2010 MPa 3750 

pevnost v ohybu  ISO 178: 2010 MPa 61 

kompresní modul  ISO 604 : 2002 MPa 2800 

pevnost tlaku při výtěžku  ISO 604 : 2002 MPa 57 

BUILDING TRUST

polyuretany, epoxidy, silikony, lamináty
tmely, dielektrika, lepidla, separátory
blokové materiály, plniva, tkaniny
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TEPELNÉ A SPECIFICKÉ VLASTNOSTI (1)  

Teplota zesklovatění (Tg)  ISO 11359-2 : 2002 °C 69 

Teplota skelného přechodu (Tg) (2)  ISO 11359-2 : 2002 °C 108 

Hodnota tepelného zkreslení (HDT) (2) ISO 75 : 2004 °C 97 

Koeficient teplotní roztažnosti (CTE)  
(+15°C do +110°C) 

ISO 11359-2 : 1999 10-6 K-1 85 

Lineární smrštění (vzorek 250x50x3mm)  - mm/m 1 

Doba odformování 8 mm tloušťka  - min 60 

Otěruvzdornost (TABER)  ISO 5470 : 1999 mg / 100U 126 

(1) Výše uvedené hodnoty byly naměřeny na standardním vzorku / Vytvrzení 7 dní při 23°C  
(2) Výše uvedené hodnoty byly naměřeny na standardním vzorku / Vytvrzení  24 hodin při 80°C  

UPOZORNĚNÍ NA OPATŘENÍ PŘI MANIPULACI 

:  · Zajistěte dobrou ventilaci / větrání. 

· Používejte ochranné rukavice , brýle a vodě-odolný oděv. 

Další informace vyhledejte v bezpečnostním listě .  

SKLADOVACÍ VLASTNOSTI 

 BALENÍ  

ISOKYANÁT F 40  POLYOL F 40-1 

6 x 0.20 kg 6 x 1.00 kg 

UPOZORNĚNÍ 

 

 F 40 ISOKYANÁT 
F 40-1 POLYOL 

RYCHLOTUHNOUCÍ  POLYURETANOVÁ PRYSKYŘICE  
RYCHLETUHNOUCÍ – VYSOKÁ OTĚRUVZDORNOST  

 BUILDING TRUST

Skladovací životnost POLYOLU  je 6 měsíců, ISOKYANÁTUje 12 měsíců na suchém místě 
a v originálním neotevřeném balení při teplotě 15-25°C. 

Každá otevřená plechovka musí být těsně uzavřena pod suchým dusíkem.

Informace uvedené v těchto technických podkladech vycházejí z výzkumů a testů prováděných v našich laboratořích za přísných podmínek. 

AXSON ručí za kvalitu svých produktů a za jejich vlastnosti. Firma AXSON neručí za svoje produkty pokud je nepoužijete za stanovených 

podmínek a pro jiné,než doporučené aplikace. AXSON zaručuje shodu svých výrobků s jejich specifikacemi, ale nemůže zaručit kompatibilitu 

produktu s jakoukoli konkrétní aplikací.Společnost AXSON se zříká veškeré odpovědnosti za škody způsobené jakýmikoliv událostmi, které z 

nich vyplývají. Odpovědnost společnosti AXSON je přísně omezena na náhradu nebo výměnu výrobků, které neodpovídají specifikacím. 

Doporučujeme výrobek nejdříve otestovat!
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