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UR 7863 POLYOL 
UR 7801 ISOCYANATE 
Licí pružný polyuretan  
Doba zpracování 20 min, Tvrdost 63 Shore A 

TL aktuální od  1.10. 2017 
 

 
Popis: 
Dvou komponentní polyuretanový elastomer k ručnímu odlévání vhodný na keramické formy. 
 
Vlastnosti: 

• Snadno obrusitelná po vytvrzení 
• Homogenní materiál 
• Nízká citlivost na vlhkost 
• Chemická odolnost na separátory 

 
Fyzikální vlastnosti: 
 
Složení  POLYOL IZOKYANÁT  SMĚS 
  UR 7863 UR 7801  
Směsný poměr – hmotn.j. 
Směsný poměr objemově při 
25 oC 

 100 
100 

50 
80 

 

Vzhled  tekutina tekutina tekutina 
Barva  růžová nažloutlá růžová 
Viskozita při 25oC        (mPas) Brookfield 7000 800 3000 
Hustota při 25oC        (g/cm3)    
Hustota směsi 
při  25oC  

ISO 1675:1985 

ISO 2781:1996 

 

1,59 
- 

1,02 
- 

- 
1,34 

Doba zpracování (150 g) při 
25oC                               (min) 

Gel time 
TECAM 

  20 

 
 
Mechanické vlastnosti při 23 oC (1): 
 
Tvrdost ISO:868:2003 Shore A1 63 
Pevnost v tahu ISO:37:2011 MPa 3,5 
Protažení do lomu ISO: 37:2011 % 850 
Odolnost proti roztržení (vzorek bez vrubu) ISO:34:2004 kN/m 16 
Odolnost proti abrazi (TABER 1000 ot/H22) ISO 5470:1999 mg/100U 133 
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Podmínky zpracování: 
Pečlivě promíchejte polyolovou složku, až bude homogenní konzistence a barvy. 
Polyol a izokyanát musí být smíchán  při teplotě vyšší 18 oC dle směsného poměru.  
Pozor: Pokud pracujete při vyšší teplotě (nad 28 oC), doporučujeme před smícháváním 
rozdělit 15 kg AB pack na 2 menší směsi, aby se dala využít výhoda delší doby zpracování. 
Smíchávejte ručně špachtlí nebo na větší objemy použijte míchadlo. 
Nechte několik minut odstát, dokud ze směsí neodejdou bublinky. Nedoporučujeme 
odvakuovávat strojně. 
Vyformování při pokojové teplotě je po 16 hodinách. Obroušení je možné 4 hodiny po 
odformování. 
Vytvrzenou matečnou formu na výrobu sádrových forem nepoužívejte dříve jak za 48 hodin. 
 
Teplotní a jiné vlastnosti (1): 
 
Pracovní teplota - oC -40/ + 80 
Teplota zesklovatění (Tg) ISO 11357:1999 oC -85 
Koeficient termální expanze (CTE)  
(0 až +40 oC) 

ISO 11359:1999 10 -6K-1 200 

Lineární smrštění  
(vzorek 250x50x15mm) 

- mm/m 1 

Doba vytvrzování při 23 oC  hod 16 
Úplné vytvrzení při 23 oC  dny 6 

(1) Průměrná hodnota získaná z měření vzorku, vytvrzeného 16 hod/ 70oC 
(2)  

Podmínky práce: 
Dodržujte běžné podmínky bezpečné práce: 

• Zajistěte dobrou ventilaci 
• Noste OOP 

Další informace v BL 
 
Podmínky skladování: 
Polyol i izokyanát má trvanlivost 12 měsíců při skladování v originálních neotevřených 
obalech, za teploty 20 – 25 oC. Po každém otevření musí být pečlivě uzavřen a utěsněn.  
 
Balení: 
 
Polyol UR 7863 Izokyanát UR 7801 
1 x 10 kg 1 x 5 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  


