
UR 5803 - UR 5830 

UR 5803 - UR 5848 

‘‘ Без 
разтворители 

Два нови продукта за производство на калъпи за бетонови отливки 

със ниска твърдост : 30 и 50 shore A 

’’

КАЛЪПИ ЗА БЕТОНОВИ ОТЛИВКИ 

1 



 UR 5830 & UR 5848 

  ГЪВКАВИ КАЛЪПИ 

Два нови продукта в гамата на полиуретанови еластомери за 
направа на гъвкави калъпи за бетонови отливки. 
 Твърдост от 30 и 50 shore A : 

 UR 5830 и UR 5848 - без живак. 

 Без             разтворители (ниска токсичност). 
 
 
 UR 5830 : представя и “F” версия със ниска трайност  

след смесване на компонентите : 12 мин. 
 
 
 Много лесно изваждане от формата на бетонните 

отливки. 
 
 
 За ръчно или машинно използване. 

 
 
 Самостоятелно дегазиране.  

 
 
 Отлична гъвкавост и съпротивление при разкъсване. 

 
 

 На разположение повече вида разфасовки. 
 
 
 Ценово ефективни - много добро съотношение 

цена/качество. 
 
 
 Съвместими със повечето от отделителите за бетон. 
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UR 5830 - UR 5848 

Опаковка / Код / Спомагателни продукти : 

На разположение повече вида опаковки : 

UR 5830 

НАИМЕНОВАНИЕ                 КОД                   ОПИСАНИЕ 

UR 5830/UR 5803 (25+2.5)(0)    яаьяа    08260      UR 5830/UR 5803 (25+2.5)(0) 
 

UR 5830 |POLYOL| 240 KG              08258      UR 5830 |ПОЛИОЛ| 240 KG 

UR 5848 |POLYOL| 23.3 KG             08257     UR 5848 | ПОЛИОЛ | 23.3 KG 

UR 5830 |POLYOL| 25 KG               08259      UR 5830 | ПОЛИОЛ | 25 KG 

НАИМЕНОВАНИЕ                 КОД                   ОПИСАНИЕ 

UR 5848 

UR 5848 |POLYOL| 240 KG              08255     UR 5848 | ПОЛИОЛ | 240 KG 
UR 5848/UR 5803 (23.3+7)(0)            08256     UR 5848/UR 5803 (23.3+7)(0) 

           

Спомагателни продукти 

Отделител 
Херметизираща замазка 

            Херметизираща замазка & Отделител 
851 - тежки восък в суспензия, не се полишава. 
Жълт пластилин. 

Тези два продукта със ниска твърдост допълват нашата гама продукти предназначена  
за направа на гъвкави калъпи за бетонови отливки. 

Гамата ни сега съдържа продукти със твъдост варираща от 30 до 95 Shore A и дава  
възможност да се отговори на повечето от желанията на клиента. 
 
 
 
Следващите три формулировки са без живак : 
  
UR 5830 – 30 Shore A 
UR 5848 – 50 Shore A 
UR 5863 – 63 Shore A 
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UR 5830/F |POLYOL| 25 KG   ьяаьяа     08262      UR 5830/F | ПОЛИОЛ | 25 KG 
UR 5830/F /UR 5803 (25+2.5)(0)          08263      UR 5830/F /UR 5803 (25+2.5)(0) 



Производство на гавкави матрици за 
декоративни стенни облицовки  

UR 5830 

Подгответе рамките и 
подмоделната плоча. 

Фиксирайте модел-талоните върху подмоделната плоча със  
залепваща замазка.За да получите същото разстояние около  
използвайте дистанционни разделители. 

Приложете отделитела в зависимост от порьозността на моделите : 3-5 пъти. 
Фиксирайте рамките върху подмоделната плоча със клеми и запечатайте ставите със пластелин. 
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Производство на гъвкави матрици за 
декоративни стенни облицовки  

UR 5830 

Хомогенизирайте предварително полиола за да се 
избегне седиментацията.Смесете двете части в 
кофата-за-смесване в продължение на 1-3 мин в 
зависимост от съотношението на смесване.За 
количества над 5 кг използвайте електрическа 
бъркалка. 
 

За да се избегне получаването на невтвърдени 
бучки,излейте сместа в кофата-за-отливане и 
хомогенизирайте отново.UR 5830/5803 има 
способността за самостоятелно дегазиране,  
не е необходимо да се дегазира под вакуум. 

Позволете да се втвърдява най-малко 16 ч 
(оптимално 24 ч) при стайна температура. 
След това деасемблирайте рамките и внимателно 
отстранете матрицата от модел-талоните. 

За пълно стабилизиране на новите матрици 
препоръчено е да се запазят 3-4 дни в „почивка” 
преди да бъдат предприети в цеха за 
производство на бетоновите отливки. 

Инструменти : 
Шпатули за смесване 
Кофи за смесване и отливане 
Цифрова скала (мин. 10 кг) 
Четка и чаша за отделител 
Скалпел 
Дистанционни елементи 
Либела 
Клеми 

Изготвено от : Axson Technologies CE Slovakia 

Предпазни мерки : 
Защитни ръкавици от латекс 
Работно облекло 
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www.axson-bg.com 


