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Izokyanát UR 5803  
Polyol UR58630S 
Licí polyuretan  

Doba zpracování 25-30´ 

Tvrdost 63 Shore A  
Prozatímní TL, 1.2. 2019 

 

 

Popis: 
Licí polyuretan  vhodný na tvorbu forem do průmyslové výroby betonu. Zejména navržen na 

tvorbu měkkých forem pro masovou výrobu. 

 
Vlastnosti: 

• Dvou-komponentní licí PU 

• Vysoká chemické odolnost 

• Bez rozpouštědel a rtuti 

• Dobrá mechanická odolnost 

 

Fyzikální vlastnosti: 
 
Složení  IZOKYANÁT 

UR5803 
POLYOL 

UR58630 S 
SMĚS 

Směsný poměr – hmotn.j.  35 100  

Vzhled  tekutina tekutina tekutina 

Barva  nažloutlá šedá šedá 

Viskozita při 25
o
C        (mPas)

 Brookfield 
2000 4700 2500 

Hustota při 25
o
C           (g/cm

3)
    

Hustota vytvrzené směsi při  23
o
C  

ISO 1675:1985 

ISO 2781:1996 
1,16 

- 

1,33 

- 

- 

1,31 

Doba zpracování (135 g) při 25
o
C                               

(min) 

Gel time 

TECAM 
  25-30 

 

Mechanické vlastnosti při 23 oC (1): 
 

Tvrdost ISO:868:2003 Shore A1/A15 63 

Pevnost v tahu ISO:38:2011 MPa 4,8 

Protažení do lomu ISO: 37:2011 % 670 

Odolnost proti roztržení (vzorek bez vrubu) ISO:34:2004 kN/m 16,5 
(1) Průměrná hodnota získaná z měření vzorku, vytvrzeného 16 hod/ 70oC 

 

Podmínky zpracování: 
Před použitím zhomogenizujte mícháním, ručně nebo pomocí vrtačky, složku POLYOL, je 

plněn, může se usazovat. 

Izokyanát při dlouhodobém skladování může krystalizovat. Což se odstraní postupným 

ohřevem na 60
o
C, výdrží a pomalým ochlazením. 

Obě složky  (polyol a izokyanát) je nutné smíchávat za minimální teploty 18 
o
C nebo vyšší, 

dle směsného poměru v TL. Ujistěte se, že plocha, kam odléváte, je dokonale vysušena. 
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Teplotní a jiné vlastnosti (1): 
 

Teplota použití  - - 
-40/+70 

o
C 

Teplota zesklovatění (Tg) ISO 11359-2:1999 o
C <0 

Doba vyformování při 23 
o
C - Hod 16 

Maximální tloušťka k odlévání - mm 100 

 
Podmínky práce: 

• Ohřejte obě komponenty a model na 23 
o
C v případě, že materiál skladujete při 

nízkých teplotách 

• Před použitím zhomogenizujte polyol 

• Dodržujte směsný poměr, max odchylka je 2% 

• Míchací nádoba musí být suchá 

• Odlévejte na suchý model již dříve ošetřený separátorem 

• Teplota vytvrzování je 23 
o
C (PT) 

• Doby vyformování je 24 hod po 23 
o
C 

• K dosažení vlastností doporučujeme nechat formu při 23
o
C po dobu 5 dnů plně vyzrát 

• V případě použití 2K stroje ověřte s dodavatelem vhodnost stroje, jeho přesnost a 

servis 

Pak je možné dosáhnout optimální využití formy. 

Dodržujte běžné podmínky bezpečné práce: 
• Zajistěte dobrou ventilaci 

• Noste OOP 

Další informace v BL 

 

Podmínky skladování: 
Polyol má trvanlivost 12 měsíců, izokyanát 6 měsíců při skladování v originálních 

neotevřených obalech, za teploty 15 – 25 
o
C. Po každém otevření musí být pečlivě uzavřen a 

utěsněn (suchým dusíkem, atd.). Dlouhé skladování UR5803 při teplotě nad 45 
o
C zvyšuje 

viskozitu s rychlým poklesem uvedených vlastností. 

 

Balení: 
 

Izokyanát UR5803 Polyol 
1x5 kg 

 

1x 14,3 kg  

 

 

 

 
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  

 


