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F 160 IZOKYANÁT 
F160-1 POLYOL 
Rychle tuhnoucí polyuretan, lze plnit 

(doba zpracování 2´20, Tg 110 
o
C) 

Tento TL nahrazuje všechny předchozí, 14.6. 2018 

Popis: 
Na negativy, formy, master modely a funkční modely, buď jako neplněné nebo s minerálním 

plnivem RZ 30150 ke snížení exotermické reakce a lepšímu obrábění. 

Pro tvarování za tepla doporučujeme ke zvýšení tepelné vodivosti  plnit hliníkovým plnivem 

RZ209/6.  

Vlastnosti: 
• Materiál s rychlým zpracováním 

• Nízká viskozita 

• Snadné zpracování (směsný pomět 1:1 hmotnostně) 

• Nastavitelné množství plniva 

• Dobrá tepelná odolnost po temperaci 

• V souladu s REACH a ROHS 

 

Fyzikální vlastnosti: 
Složení  POLYOL  

 
IZOKYANÁT 
 

BEZ PLNIVA 
 

S PLNIVEM 
RZ 30150 

Směsný poměr,  hmotn.j.,   100 100  300 

Vzhled  tekutina tekutina tekutina tekutina 

Barva  bělavá. nažloutlá béžová béžová 

Viskozita při 25
o
C        

(mPas)
 

Brookfield 

LVT 
110 60 90 3000 

Hustota při 25
o
C        

(g/cm
3)

    

Hustota vytvrzené směsi 

při  23
o
C  

ISO 

1675:1975 

ISO 

2781:1988 

0,97 

 

- 

1,10 

 

- 

- 

 

1,08 

- 

 

1,67 

Doba zpracování (200 g) 

při 25
o
C   (min)                        

Gel 

timer 

TECAM 

  2´20 3´30 

 

Mechanické vlastnosti při 23 oC (1): 
   NEPLNĚNÁ SMĚS 

Tvrdost, 23 
o
C ISO:868:2003 Shore D1 75 

Ohybový modul pružnosti ISO 178:2010 MPa 1300 

Pevnost v ohybu ISO 178:2010 MPa 60 

Rázová houževnatost Charpyho kladivo 

Testovací váleček bez vrubu 

ISO 179/1eU:1994 kJ/m
2
 14 

(1)Uvedené hodnoty jsou orientační, naměřené na stand vzorku/ vytvrzování 16 hod/ 70 
o
C 

 
Teplotní a jiné vlastnosti (1): 
  

 NEPLNĚNO 
Teplota zesklovatění Tg ISO 11359-2:1999 

o
C 110 

Doba vyformování při 25 
o
C -tl 10 mm - min 30 
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Podmínky zpracování: 
• Před použitím musí být polyolová složka pečlivě promíchaná, aby došlo ke 

zhomogenizování barvy a tekutiny. Polyol a isocyanát se musí smíchat při stejné 

teplotě, nad 18 
o
C, podle předepsaného směsného poměru. 

• Pro odlévanou tloušťku větší než 5 mm a maximálně do 40 mm je doporučené použití 

plniva: -    do 360 hm.dílů RZ 30150 minerálního plniva, 

- do 360 hm dílů RZ 209/6 hliníkového prášku. 

Podmínky práce: 
Dodržujte běžné podmínky bezpečné práce: 

• Zajistěte dobrou ventilaci 

• Noste OOP 

Další informace v BL 

 
Podmínky skladování: 
Polyol i izokyanát mají trvanlivost 12 měsíců  při skladování za sucha v originálních 

neotevřených obalech, za teploty 15 – 25 
o
C. Izokyanáte je citlivý na UV a musí být uschován 

v originálních obalech mimo světlo. Po každém otevření musí být obal pečlivě uzavřen a 

utěsněn. 

 

Balení: 
 

Polyol  Izokyanát  
6 x 0,9 kg 

1 x 4,5 kg 

1 x 18 kg 

6 x 0,9 kg 

1 x 4,5 kg 

1 x 18 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tyto informace a zejména doporučení použití konečnému uživateli SikaAxson produktů jsou vedeny v dobré víře a na 

úrovni současného stavu našich poznatků o produktu za předpokladu jeho správného skladování, manipulace a použití dle 

normálních podmínek a SikaAxson doporučení. Tato skutečnost však uživatele produktu nezbavuje nutnosti vlastního 

ověření pro zamýšlený postup a účel použití. Samotné použití a zpracování produktu u uživatele prováděné mimo možnost 

naší kontroly je pak ve výhradní zodpovědnosti uživatele. Sika si vyhrazuje právo na změnu vlastností svého produktu. 

Vlastnická práva třetí strany musí být zohledněna. Koncový uživatel se musí vždy řídit posledním místním vydáním 

technického listu, jehož kopii obdrží na vyžádání. 

Více na  http//:deu.sika.com  


