
 

SP ICON A13 Transparent: TECHNICKÁ LISTINA 

 
Popis a hlavné vlastnosti 
 

SP ICON A13 Transparent je tekutý dvojzložkový, polyadičný systém (živica a katalyzátor) RTV2 silikónová živica, 

ktorá vulkanizuje pri izbovej teplote. Živica bola vyvinutá na duplikáciu výrobných foriem s jemnými detailmi. 

 

Hlavné vlastnosti SP ICON A produktov sú: 

- Vysoká chemická odolnosť voči plastifikátorom a agresívnym komponentom niektorých živíc  

- Vysoká pevnosť v ťahu, odolnosť voči pretrhnutiu, oteruvzdornosť: zaručuje dlhú životnosť formy 

- Vysoká presnosť v reprodukcii malých detailov 

- Vysoká rozmerová a tvarová stabilita 

- Odolnosť voči vysokým teplotám, opotrebovaniu zrením a UV stabilita  

- Vynikajúci samo separačný efekt. 

 
Hlavné oblasti aplikácie 

 
Výroba technických foriem-  dekor betón, sadrové odliatky, umelecká a sanitárna keramika, voskové odliatky, výroba 

mydla, taktiež výroba polymér betón odliatkov a polyuretánových odliatkov (pozn. prosíme, pred použitím silikónu v 

kontakte s polyuretánovou živicou informujte nás). 

 

  Návod na použitie 

Navážte rovnaké množstvo živice a katalyzátora (napr. 100 g živice a 100 g  katalyzátora, maximálna odchýlka. 5%) 

a dôkladne premiešajte. Dbajte aj na dno a steny nádoby. Nalievajte z cca. 30-50cm výšky do najhlbšieho bodu 

modelu alebo formovacej nádoby. Ak zmes odvákuujete pred použitím, forma získa na kvalite, nie je však 

podmienkou. Ak zamiešané množstvo nestačí na celkový objem, do 24h môžete doplniť zmes.  

V prípade zahusťovania do oboch zložiek treba pridať identické množstvo (vyjadrené v%) zahusťovača SP ICON 

Thixo. 

Na odformovanie môžete použiť stlačený vzduch, zaoblené (ideálne hladké drevo) kliny. Zabráňte použitiu ostrých 

nástrojov. 

SP ICON A silikóny sú kompatibilné so všetkými druhmi omietok, sádier, betónov, náterov, polyuretánových, 

akrylátových, polyester a vinylesterových živíc, vhodné tiež ako formovacia hmota na epoxidové odliatky alebo 

lamináty.  

 

UPOZORNENIE: Doba spracovania a tým aj doba tuhnutia sa skracuje, ak je teplota vyššia 

ako 23 ° C (Napr. ak teplota je 40 ° C, doba spracovania sa skráti na polovicu, doba 

tvrdnutia tiež bude približne polovičná). V prípade, že teplota je nižšia ako 23 ° C, doba 

spracovania aj doba tvrdnutia sa značne predĺži. (Napr. Ak je teplota 4 ° C, doba 

spracovania sa zdvojnásobuje a doba tvrdnutia sa trojnásobne zvýši ako pri 23 ° C). 
 
 
 



 
 

 

 

Dôležité odporúčania 
 

Aby nedošlo k zmene konečných vlastností výroku, dobám spracovania a tvrdnutia, presný miešací pomer 1: 1 je 

potrebné dodržať.  

Pri manipulácii so silikónom nepoužívajte Latex alebo gumené rukavice (ideálne textilné) ktoré môžu obsahovať 

stopové prvky síry, ktorá zabraňuje polymerizácii silikónu. 

Povrch, na ktorý sa silikón nalieva musí byť čistý, odmastený a suchý. 

Poznámka: pred použitím plnených produktov, odporúčame obe zložky homogenizovať, aby sa zabránilo   

sedimentácii. 

 
Pracovná teplota silikónu: minimum - 40 ° C a maximálne +200 ° C. 

 
 

Chemické a fyzikálne vlastnosti  

 

Vulkanizovaný produkt 

 
Miešací pomer 1 : 1 

Farba Číra 

Viskozita pre- katalyzovanej zmesi 4500 ± 500 cP 

Merná hmotnosť živice (g/cc) 1,06 

Merná hmotnosť katalyzátora (g/cc) 1,06 

Doba spracovania pri 23 °C  40’ – 50’ 

Doba tvrdnutia pri 23 °C   6 – 7 h 

Tvrdosť Shore A po 24 hodinách 13 ± 2 ShA 

Pevnosť v ťahu 3.0 ± 0.2 N/mm2 

Predĺženie pri pretrhnutí 450±20 % 

Odolnosť voči pretrhnutiu >10 ± 1 N/mm 

Kopírovacia schopnosť 2 micron 

Zmrštenie po 24 hodinách < 0.05 % 

 
Dostupné balenia: 1+1kg, 5+5kg, 25+25kg 

 

Bezpečnostné listy, doba skladovania 

 
 

Ohľadom bezpečnostných listín prosím kontaktujte spoločnosť Smith&Partner s.r.o. Prípravok nie je považovaný za 

nebezpečný podľa smernice 88/379/CEE v znení neskorších predpisov. Zatvárajte nádoby po použití, nezamieňajte 

uzávery živice s katalyzátorom. Garantovaná doba skladovania pre SP ICON A13 Transparent je 18 mesiacov, pri 

skladovaní pri teplote medzi 5 ° - 27 ° C. 

 

Dôležité UPOZORNENIE 

Naše odporúčania ako správne aplikovať produkt, podané ústne, písomne alebo počas demonštrácie sú zakladané na 

našich vedomostiach a skúsenostiach. Používanie a aplikácia produktu užívateľom je mimo našej kontroly, teda 

zodpovednosť za ne nesie užívateľ.   

 


