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UPX 8400-1 
Měkký polyuretan pro odlévání pod vakuem 
Na technické díly a prototypy 
Variabilní tvrdost 25 - 95 Shore A 

Prozatímní TL, 1.4. 2019 
 

 
Popis: 
Polyuretan k odlévání pod vakuem do silikonových forem, na výrobu měkkých prototypových 
dílů nebo malých sérií, podobný gumě. Kompatibilní s materiálem na formy Essil 291. 
 
Vlastnosti: 

• 3-komponentní směs pro různou tvrdost 
• Stálý směsný poměr mezi polyolem a izokyanátem 
• Snadno se obarvuje univerzálními pigmenty 
• Snížená agresivita na silikonové formy 

 
Fyzikální vlastnosti: 
 
Složení  POLYOL *) IZOKYANÁT ZMĚKČOVAČ SMĚS 

  UPX 8400-1 UPX 8400-1 UPX 8400-1 
Směsný poměr,  hmotn.j., 
25oC   

 100 100 0 až 500  

Vzhled  tekutina*) tekutina tekutina tekutina 
Barva  transparent. nažloutlá bílá bělavá 
Viskozita při 25oC        
(mPas) 

Brookfield 

LVT 
425 700 900 500**) 

Hustota při 25oC        
(g/cm3)    
Hustota vytvrzené směsi 
při  23oC  

ISO 

1675:1975 

ISO 

2781:1988 

 

1,00 
 
- 

1,20 
 
- 

1,02 
 
- 

- 
 
1,14 

Doba zpracování (100 g) 
při 25oC                               
(min) 

-    13 - 15**) 

*) POLYOL může pod teplotou 15 oC krystalizovat, předehřejte na 40-70 oC, před použitím materiál 
protřepáním  zhomogenizujte. Nechte ochladit na 25 – 35 oC před smícháváním. 
Pokud zkrystalizuje IZOKYANÁT, ohřejte složku na 70 oC po dobu 1 hodiny. Setrvání na teplotě 70 oC nesmí 
překročit 4 hodiny. 
**) V závislosti na směsném poměru bude konečná tvrdost – viz str.3 – Směsný poměr (tabulka). 
 
Podmínky zpracování: 

• Ohřejte produkt na 25 – 35 oC, pokud se skladuje při nižších teplotách. 
• DŮLEŽITÉ: zhomogenizujte POLYOL před odvažováním. 
• Odvažte složky dle směsného poměru, přidejte Změkčovač do Polyolu a předmíchejte. 
• Pokud požadujete obarvení, přidejte barvivo do Polyolu (CP barvivo). 
• Před smícháním, odplyňte každou složku zvlášť po dobu 5-10 minut. 
• Přidejte Izokyanát do předmíchané směsi (Změkčovač + Polyol) a míchejte po dobu 2 

minut. 
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• Odlijte do silikonové formy, předehřáté na 70 oC a nechte při 70 oC vytvrdnout. 
• Vyformujte po 120 minutách 

 
Podmínky práce: 
Dodržujte běžné podmínky bezpečné práce: 

• Zajistěte dobrou ventilaci 
• Noste OOP 

Další informace v BL 
 
Mechanické vlastnosti při 23 oC (1): 
Směsný poměr A:B:C = 100:100:0 
Tvrdost, 23 oC ISO:868:2003 Shore A1 95 
Pevnost v tahu ISO:37:2004 MPa 19,6 
Odolnost proti roztržení 
( hranol, vzorek bez vrubu) 

ISO:34:2004 kN/m 61 

Protažení do lomu ISO: 37:2004 % 660 
 
Teplotní a jiné vlastnosti (1): 
 
Maximální pracovní teplota - oC 70 
Lineární smrštění  - mm/m - 
Maximální tloušťka k odlévání - mm 20 
Doba vyformování při 70 oC  min 120 
Úplné vytvrzení při 23 oC  dny 5 

(1) Průměrná hodnota získaná z měření vzorku, vytvrzeného 1 hod/ 70 oC + zcela vytv.  24 hod/70 oC 

 
Podmínky skladování: 
Polyol i změkčovač mají trvanlivost 9 měsíců, izokyanát 6 měsíců při skladování za sucha 
v originálních neotevřených obalech, za teploty 20 – 30 oC. Po každém otevření musí být 
pečlivě uzavřen a utěsněn (suchým dusíkem, atd.). 
Polyol může při nižší teplotě jak 15 oC zkystalizovat. 
 
Balení: 
 
Polyol  Izokyanát  Změkčovač 
3x1 kg 3x1 kg 1x(6x1) kg 
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Tab 1: Směsný poměr - jak dosáhnout požadované tvrdosti. 
(základní vodítko)  

 
SMĚSNÝ POMĚR 

TVRDOST 
SHORE A 

POLYOL IZOKYANÁT ZMĚKČOVAČ  
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

0 95 
50 85 
75 75 

150 65 
200 60 
250 50 
350 40 
450 30 
500 25 

(1)Průměrná hodnota získaná z měření vzorku, vytvrzeného 1 hod/ 70 oC + zcela vytv.  24 hod/70 oC 

Tab. 2: Některé mechanické vlastnosti: 

TVRDOST 
SHORE A 

PROTAŽENÍ PEVNOST V TAHU ODOLNOST PROTI 
ROZTRŽENÍ 

 (ISO 37:2004) % (ISO 37:2004)  MPa (ISO 34:2004) MPa 
65 680 15 29 
40 690 7 10 
30 690 6 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto informace a zejména doporučení použití konečnému uživateli Sika 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 Sika 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  
 


