PX 755
POLYURETANOVÁ PRYSKY ŘICE PRO VAKUOVÉ ODLEVÁNÍ

TEPLOTNÍ ODOLNOST DO 120°C
ELASTICKÁ - TVRDOST 55A Shore
SAMOZHÁŠIVÁ

POUŽITÍ
PX 755 je dvousložková PUR pryskyřice pro výrobu pružných prototypových dílů. Díky vysoké
teplotní odolnosti 120°C a samozhášivosti je vhodná pro výrobu pružných dílů pro automobilový
průmysl (těsnení, těsnící švy, antivibrační bloky, pružné díly motorového prostoru atd.).
VLASTNOSTI
Vysoká teplotní odolnost do 120°C
Samozhášivá
Dobré mechanické vlastnosti
Neobsahuje rtuť, v souladu se směrnicí RoHS
Dlouhá doba zpracování

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Složení
Mísící poměr (hmotnostní díly)
Skupenství
Barva

SLOŽKA

SLOŽKA

PX 755 ISO

PX 755 POLYOL

10
Kapalina
Tmavě jantarová

SMĚS

100
Kapalina

Kapalina

Černá

Černá

Viskozita (Brookfield) @ 25°C [mPa.s]

125

2750

2400

Hustota @ 25°C

1,31

1,22

1,30

Doba zpracovatelnosti (110g) @ 25°C

30 minut **

PRACOVNÍ POSTUP
Pro odlévání použijte vakuovou komoru.
Předehřejte formu na +40 až +70°C.
Předehřejte obě složky materiálu na +18 až +25°C. **
Obě složky velmi dobře promíchejte. Složka Polyol obsahuje vysoké procento funkčního plniva, které
rychle sedimentuje. Proto materiál po rozmíchání ihned použijte.
Před odléváním zkontrolujte, že forma je bez vlhkosti.
ISO umístěte do horní nádoby (nezapomeňte na zbytkové množství, které zůstává v nádobě po vylití) *
POLYOL umístěte do spodní (mísící) nádoby.
Obě složky samostatně vakuujte, je-li to nutné.
V souladu s mísícím poměrem *, smíchejte obě složky dohromady a míchejte asi 60 sekund a odlijte do
předehřáté formy.
Pro dohřátí vložte formu s odlitkem do trouby a temperujte 2-4 hodiny při 70°C.
Poté formu otevřete, ale odlitek nechte ve formě. Nechejte vychladnou do pokojové teploty a pak díl
odformujte.
* Důležité:
Nepřesný mísící poměr způsobuje nesprávné vytvrzení a vznik měkkých a lepivých částí. Pro naměření
správného množství ISOKYANÁTU v horní nádobě doporučujeme nalít libivolné množství Isokyanátu
do horní nádoby. Poté objem nádoby vylijte zpět do lahve. Horní nádobu (se zbytky Isokyanátu na
stěnách) opět vložte na váhu, vynulujte a navažte příslušné množství Isokyanátu.
** Pozor: Doba zpacování závisí na zpracováváném objemu a teplotě. Čím větší objem a vyšší teplota,
tím je doba zpracování kratší. Odchylka např. + 10°C způsobí zkrácení doby zpracování o 1/3.
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MECHANICKÉ VLASTNOSTI @ 23°C PO VYTVRZENÍ (1)
Konečná tvrdost @ 23°C

ISO 868:2003

Shore A1/A15

55 / 54

Odolnost proti přetržení

ISO 34:11994

kN/m

10

ISO 37:2004

Prodloužení do přetržení

ISO 37:2004

Pevnost v tahu

%

267

MPa

2,1

TEPELNÉ A SPECIFICKÉ VLASTNOSTI (1)
Teplotní rozsah použitelnosti

°C

-40 až +120

Samozhášivost

UL 94:1979

6 mm

V0

Samozhášivost

UL 94:1979

2 mm

V2

Doba vytvrzení k odformování @ 23°C
Doba vytvrzení k odformování @ 70°C

200g
v silikonové formě, 3-5mm tloušťka

hodin

12 - 24

hodin

2-4

Výše uvedené hodnoty byly naměřeny na standardním vzorku vytvrzeném 24h @ 23°C a 16h @ 80°C.

OPATŘENÍ
Při používání tohoto produktu dodržujte tato opatření :
- zajistěte dobrou ventilaci
- používejte ochranné rukavice a brýle
- další informace vyhledejte v bezpečnostním listě
SKLADOVÁNÍ
Skladovací životnost je 6 měsíců pro POLYOL a 12 měsíců pro ISOKYANÁT na suchém místě a v
originálním neotevřeném balení při teplotě 15-25°C. Po použití obě lahve opět pečlivě uzavřete.
BALENÍ
Složka PX 755 ISO
0,5 kg

Složka PX 755 POLYOL
5 kg

UPOZORNĚNÍ !
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. Vlastní použití materiálů probíhá mimo naši kontrolu a jste za ně plně
odpovědni. AXSON neručí za žádné škody způsobené používáním produktu! Doporučujeme výrobek nejdříve otestovat.
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