
Orig 6 6 2020 

 

 
 
 

Tixotropní aditiv C a 
Stabilizátor 43 

 
 

 
5/2020 

Tento technický list nahrazuje všechny dosud platné. 
 
 

Obecně: Obě aditiva jsou používaná na zahuštění nebo na tvorbu 
nestékavých vrstev produktů ve skupinách Elastosilů M „45..“ a 
„46..“, které jsou původně tekuté. Výsledkem je pak materiál 
např. při výrobě slupkovité formy, který lze nanášet špachtlí nebo 
štětcem i na šikmé nebo vertikální povrchy, aniž by došlo ke 
stečení nebo přesunu hmoty dolů. 

Čím se přidá více adtitiva do pryskyřičné hmoty, tím tužší se 
hmota stane. Tak lze dosáhnout různého stupně nestékavosti, 
včetně zcela tixotropního stavu. 

Tixotropní aditiv C je bezbarvá, zakalená tekutina střední 
viskozity s lehkým zápachem. 

Je výhradně  používaná u kondenzačních RTV-2 silikonů skupiny 
Elastosil M „45..“, které jsou dodávány původně v tekutém stavu. 

Stabilizátor 43 je bezbarvá zakalená středně viskozní tekutina s 
nevýrazným zápachem. Je výhradně používaná ke zhutnění 
adičních silikonkaučuků  RTV-2 skupiny Elastosil M „46..“ , které 
jsou dodávány původně v tekutém stavu. 

  

Skladování: Tixotropní aditiv C a Stabilizátor 43 mají dobu v původních 
neotevřených obalech  minimálně 12 měsíců při skladování 
v rozmezí teplot  mezi 5 – 30 

o
C. Období použitelnosti je 

vyznačeno na etiketě od výrobce. 
 Materiál, který překročil  vyznačenou dobu použitelnosti, která je 

vyznačena na nálepce, není nutně nepoužitelný, ale je nutno 
odzkoušet vlastnosti a kvalitu, zda odpovídají původně uváděným. 

 
 Je nutné zohledňovat i všeobecné informace uvedené v kapitole  

Zpracování, brožura. 
 
 Důležité: Během prodlouženého skladování Tixotropního aditivu C                                                                                                                            

může dojít k částečné separaci jednotlivých substancí. K zajištění 
dokonalé homogennosti materiálu je nutné před použitím 
plechovku protřepat nebo pečlivě rozmíchat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zpracování: Dávkování do směsi 
Tixotropní aditiv C     váh.%   0,5 – 2,0 
 
Stabilizátor 43      váh.%    0,3 – 0,5 

 Přidáním 0,5 – 2 váhových % Tixotropního aditiv C nebo 0,3 – 
0,5 váhových % Stabilizátoru 43 (určitý díl závisí na druhu 
silikonkaučuku) dosáhnete vynikající nestékavosti směsi, 
(minimálně vrstvy do tloušťky 10 mm při nanášení na vertikální 
povrchy). 

  

Doporučujeme následující postup smíchávání tak, aby došlo ke 
vzniku homogenní směsi: 

1. Odvažte silikonkaučuk, komponentu A. 

2. Přidejte požadované množství tvrdidla, komponenty B. 

3. Pečlivě rozmíchejte. 

4. Odvažte a přidejte aditivum (protřepat nebo rozmíchat aditivum 
před vmícháním do směsi). 

5. Pečlivě zamíchejte směs 

Pokud zpracováváte malé množství silikonkaučuku, je dobré 
přidávat aditivum pipetou (20 kapek je asi 1 g). 

 

Bezpečnostní informace:   

 Tixotropní aditiv lehce zapáchá po čpavku. Ale protože se ho 
přidává jen malé množství,  při dosažení vynikající nestékavosti 
produktu, konečná směs nemá nepříjemný zápach. 

 Tixotropní aditiv reaguje s atmosférickou vlhkostí. Tudíž je nutné 
vždy po odebrání potřebného množství ihned nádobu pečlivě 
uzavřít. 

 Podrobnější instrukce jsou uvedeny v bezpečnostním a 
hygienickém listě produktu na požádání. Všeobecné informace 
najdete v informační brožuře „Wacker RTV-2 silikonkaučuky – 
Zpracování“. 

 
 
Balení: na dotaz  
  

 
 
 
Hodnoty, uvedené v tomto technickém listě zobrazují naše dosavadní znalosti, a nezprošťují uživatele nutnosti pečlivého vlastního ověření 
zpracování a výsledků. Vyhrazujeme si právo na možné pozměnění hodnot produktu v rámci technického zpracování nebo nového vývoje. 
Doporučení, uvedená v tomto listě musí být u uživatele ověřena předběžnými zkouškami, z důvodu možných odlišných pracovních 
podmínek, za které nemůžeme nést záruku, zejména pokud se používají produkty jiných výrobců. Tato doporučení nezprošťují uživatele 
povinnosti, při případném zjištění možného dotčení práv třetích osob, jejich respektování. Uvedená doporučení použití nevytváří záruku, 
způsobilosti či vhodnosti produktu pro určitý účel použití. 
 

 
 
 
 

Distribuce pro ČR a SK: Transtech Tooling, s.r.o., Vintrovna 389/1, 664 43 Popůvky u Brna, 

tel: 545 321 258, fax: 545 216 546, e-mail: obchod@tooling.cz, www.tooling.cz 

 
 


