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Axson развива от години уникална гама от втвърдяващи се на студено полиуретанови 
еластомери.Този широк опит идва от разнообразието на нуждите на пазара - от тежки условия 
(т.е. леярство) до художествени и декоративни приложения. 

Този опит се концентрира успешно в развитието на гъвкави калъпи за отливки, предназначени 
за архитектурa и за строителната промишленост - като декоративни камъни и бетони. 
Тази брошура е за вашето по-добро ориентиране и избор на продуктите и съветите на Axson, 
за постигане на ефективно производство. 

Защо да използвате PU еластомери ? 

Преди да започнем, нека обобщим основната причина за използване 
на полиуретан като калъп за най-ефективно производство.
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Като обобщение, полиуретановите еластомери имат 
много функции като гъвкав материал : 

 Механично поведение : без срязване, на разположение голям диапазон 
на твърдост, добра стабилност на размерите. 
I Дoбра химическа устойчивост, когато е поддържан по съответен начин. 
I Лесно използване: адаптирана трайност след смесване на компонентите 
и време на задържане при формоване, почти никакво свиване. 
I Ниско въздействие срещу оператора и околната среда. 
I Ефективни разходи. 

I 
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Как да изберете PU еластомер
Свойствата на калъпите са различни – според геометричната сложност на частите, повърхностния аспект който 
се изисква, както и броя на отливките; поради това AXSON Technologies дава на строителната индустрия пълна 
гама от полиуретанови еластомери, които притежават необходимите характеристики.

Тези продукти се използват на място или в завода за производство на структурен или декоративен 
архитектурен бетон. Разбирането на нуждите на потребителите ни позволява да обхванем множество 
приложения в производството на бетонови отливки.

Ключови параметри 

Дизайн на отливката от бетон 
Плочка, блок, колона, балюстрада, облицовка, и т.н … 
Гъвкавото поведение на PU трябва да улеснява освобождаването на 
отливката от бетон, според нейните размери и геометрия.
Изборът на твърдостта на PU (Shore) спомага за изваждането от формата 
на бетоновите отливки поради сложността на повърхността: 
От 30 A Shore за сложни части, до 85 A Shore за лесни повърхности. 

Брой на частите
Ние разделяме броя на частите в 4 категории: 
< 50 – > 50 – > 100 – > 500 части 
В зависимост от структурата на калъпа и армировката.

Ние предлагаме две семейства полиуретанови смоли за леене:  
UR 34xx и UR 58xx. 
В тези две семейства можете да намерите правилния PU предназначен за 
вашата очаквана серия от части. За справка можете да ползвате диаграмата 
за избор на PU на последната страница на тази брошура.

Оборудване за автоматично изваждане от формата 
 (вакуумно вдигане).

Вид на процеса 
Всички операции за отливки от бетон – от ръчно изваждане от формата до напълно автоматизирани процеси. 

Производственият процес влияе върху избора на PU еластомер, според дизайна на калъпа, който изисква 
производственото оборудване, (самостоятелно стоящ или с рамка от стомана, дърво или твърд PU). 

Избор на отделител 
Въглеводород, растително олио в разтвор, маслени смеси и др. 

Всеки отделител за бетон е повече или по-малко агресивен срещу калъпите от PU. 
Най-добрият отделител може също да бъде препоръчан за оптимална съвместимост с полиуретановите еластомери.
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Правилният PU за правото приложение
Изборът на материала по критерии като твърдост или удължение при скъсване(%) не е достатъчен и трябва да 
бъде допълнен с критерии на обработването и крайният външен вид на частите. 
Ние можем да диференцираме няколко основни сектора за приложения, които се основават главно на серийното 
производство ... 

Приложения за малки до средни серии 
от конвенционални продукти :

Този сегмент може да бъде обобщен с няколко отливки – 1 до 100, когато 
материалът трябва да бъде поставен в бърза производствена операция, 
например за производство на тротоарни плочки, възпроизвеждане на 
камъни и т.н. ... тук има значение качеството на възпроизвеждането, както 
и производителността.
Ние предлагаме една гама продукти на основата на полиестерната химия 
– химически устойчиви на повечето видове отделители – ниска твърдост –
лесно използване – икономически ефективни като: 

UR 5830 Калъп за колона – само за 10 части. 

От няколко до 100 части 
UR 5830 / UR 5848 

Едросерийни индустриални продукти - конвенционални 
приложения - възможно при големи размери...

Тази категория включва индустриални серии на производството –оборудване за 
автоматично леене, изваждане от формите, тунели с отопление и др … За по-
висока производителност, нашите системи са достъпни в ‘F’ версии. 

Материал: 
I Ниска трайност след смесване на компонентите и бързо 
изваждане от формата. 
Индустриален процес: 
I Ниска еластична деформация,висока химична устойчивост 
и добра стабилност. 
I Предназначени за всички индустриални приложения за 
производство на бетонови изделия.

От няколко до 500 отливки. 
UR 5830 F* / UR 5848 F* / UR 5863 F* 

* F – бързо полимеризиране

Матрица от UR 5863 осъществена над модел-талон от F18. 
UR 5863 за декоративни настилки. 
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Специални продукти - когато са необходими 
високи механични свойства.

Този сегмент на дейност показва основно производство на специфични части по 
размер – което изисква по-високи механични характеристики и/или способността да 
не се използват страничните подсилващи елементи – самостоятелно стоящи калъпи 
– средносерийно производство – по-малко от 500 части годишно – но със
специфичен процес, като вибриращи маси, леене под налягане, отопление.

Тежко управление: интензивно 
производство.UR 3460 / UR 3440 

Тези продукти се използват когато се 
изискват високи механични 
свойства, висока якост на 
разкъсване, високо удължение при 
скъсване. По-издръжливи при 
същата твърдост.

    UR 3440 – полупрозрачен –  
 декоративни плочки за плувен басейн 

UR 3460 - декоративни плочки за плувен басейн 

Хоризонтално щамповане на бетон

Еластичен, но твърд. За 
ниски деформации UR 5895 

Основните параметри са: твърдост 95 A shore и устойчивост  на 
абразивно износване. 
Можете да натиснете матриците върху пресния бетон, 
ходейки или с инструменти.

Процесът на производство на формите е сходен с процеса 
на производство на калъпи за бетонови отливки.
Този продукт е достъпен в различни цветове и реактивност, 
в зависимост от вашия производствен процес.
Този PU може да се измие след употреба с устройство за 
почистване при високо налягане, за да бъде поддържан 
чист за следваща употреба. 

UR 5895 Pu щампи за пресоване на бетон. 
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Съвети и технически препоръки
Как да си направите оригинални модели и модел-еталони

ИМАТЕ ПРЕДВИД СЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИУРЕТАНОВИ ФОРМИ: 
Започнете от природен камък, издълбан модел от гипс, сглобяване на камъни, модел от дърво ... 
и направете няколко копия. Създайте колкото се може повече модели, колкото ви е необходимо 
за покриване на процеса на производство на полиуретанови калъпи. Създайте негатива и след 
това работещ модел, като отливка от полиуретанова смола с пълнител.
ПОДГОТОВКА НА ОРИГИНАЛА ВНИМАНИЕ 

Порестите модели трябва 
да се уплътнят преди леене 
на негатива. Оригиналната 
част  може да бъде 
приготвена  като модел с 
отделител 851.

НЕГАТИВ 

Направете негатив от  
силиконов каучук или смола 
чрез леене или ламиниране.

МОДЕЛ-ЕТАЛОН 

Целта на работещия модел 
е да бъде достатъчно 
устойчив, за да издържи на 
няколко отливки от 
полиуретан. В този случай 
произволни форми на 
подови настилки. Тези 
модели са отливка от 
твърда полиуретанова 
смола. 

Сечение преди леене на PU 
 (Дебелина за PU: 6мм).

Целта на този вид 
модел-еталони е  
произвеждането на тънки 
PU калъпи, предназначени 
за монтаж в рамка от дърво 
или стомана.

Рамка от дърво и модел от полиуретан. 
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Как да си направите калъпи за бетонови отливки
Всички PU продукти на Axson, предназначени за производство на гъвкави калъпи за 
бетонови отливки, могат да се използват ръчно или с двукомпонентни машини за 
смесване при ниско налягане. До 50 кг, за няколко форми, е възможно ръчно 
смесване и леене, с помощта на електрическа бормашина и бъркалка. За тази цел 
използвайте комплекти на 20 кг. Преди леене на полиуретановия еластомер се 
препоръчва използването на отделител 851 върху повърхността на модела.

РАЗМЕРИ НА КАЛЪПИТЕ 
Самостоятелно стоящи калъпи – дебелина между 10 и 40 мм. 
Калъпи с армировка – дебелина между 5 и 6 мм.
Армировката може да бъде от шперплат или PU за леене  
(леене мокро върху мокро).

Леене на PU върху модел. 

ВНИМАНИЕ 

“преди леене на PU,модел-еталона трябва 
да бъде третиран с отделител 851”.

UR 5895 

UR 5863 

СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ(карусел) 

Винаги пробивайте 
отдушници под модела, за 
да се избегне блокиран 
въздух в калъпа. Можете да 
направите калъпи с две 
повърхности от различни 
твърдости чрез леене на 2 
различни PU смоли 
последователно -  мокро 
върху мокро. 

Леене на UR 5863 L (дълга трайност след 
смесване на компонентите) с двукомпонентна 
машина - калъп от 700 кг

Гъвкавият PU за калъпи може  
да бъде използван ръчно или  
със 2 K машини. Ако ще го 
използвате ръчно, върху  
подробни повърхности се 
препоръчва дегазирането на  
сместа преди леене.Оставете 
полиуретана да се стабили-
зира за най-малко 24 часа 
преди използване в 
производството. 

Аxson обслужване 

Международно:
Цяла Axson международна мрежа, работеща в повече от 50 страни, предлага своето знание и опит, за да Ви съветва 
и да Ви подпомага при използването на нашите продукти в приложенията Ви, където и да е Вашето местоположение. 

Отделители:
За да изпълни препоръките си, Axson Technologies ще провери в най-близката лаборатория съвместимостта между 
отделителя, който е използван в момента и препоръчания PU за поведение при стареене. 
Отделителят остава от решаващо значение относно поведението и дълготрайността на калъпа. Тази съвместимост 
се определя чрез проверка на поведението на Axson PU – капацитет на абсорбция и отхвърляне – с вашия 
отделител. 

Продукти, изготвени по специална поръчка: 
Axson Technologies може да разработи специфичен продукт при поискване, когато производственият обем и 
процес изискват незначителни изменения, като реология/цвят/опаковка или други спецификации от развитието.
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Ръководство за употреба
Производствен калъп

ПРОДУКТИ ТВЪРДОСТ 
 A SHORE ПРОЦЕСИ 

РЪЧНО  МАШИНА 

 ВРЕМЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ СКОВАНОСТ 

ТВЪРД ГЪВКАВ < 50 

БРОЙ НА ЧАСТИ** 

> 50 > 100 > 500 
UR 5830 

UR 5848 
UR 5863 
UR 3440 
UR 3460 
UR 5895 

30A 
53A 
63A 
65A 
85A 
95A 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X* 
X* 
X* 

24ч 

24ч 

24ч 

36ч 

36ч 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
САМО ЗА ЩАМПОВАНЕ X* 24ч 

* Ускорена версия
** Оценка в зависимост от структурата на калъпа/армировката

Модел-еталон
ПРОДУКТИ 

F18 + пълнител 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Дълготрайни модел-еталони на камъни, 
висока стабилност и добра устойчивост 
на стареене.
Силикон, предназначен за леене на модел-
еталони. Добро качество на възпроизвеждане 
на повърхността. Дългосрочна стабилност.

За модели чрез директно фрезоване. 
Ниска плътност и добро качество на 
повърхността. 

ПЛЪТНОСТ   ТВЪРДОСТ 

1.67 85D 

TG (°С)       ТССнК*    ВИСКОЗИТЕТ 

80 3’30” 60 

ESSIL 291 1.10 38A NC 60’ 40 000 

Prolab 65 .65 63D 85 NC NC 

ВОСЪК 827: 

Отделител 841: 
Отделител 851: 
Отделител 870: 

Многофункционален восък в пастообразна форма за ниско порести 
повърхности. Прилагайте с тампон.

Пълнители:
RZ 30150 Минерален пълнител (алуминиев оксид), предназначен за смесване с F18 (полиуретанова 

смола). 

Axson France
Tel. +33 1 34 40 34 60
Axson Slovakia
Tel. +42 1 76 42 25 26
Axson Spain
Tel. +34 9 32 25 16 20
Axson Italy
Tel. +39 02 96 70 23 36
Axson Germany
Tel. +49 6 07 44 07 11-0
Axson UK
Tel. +44 16 38 66 00 62

Axson Japan
Tel. +81 5 64 26 25 91 
Axson China
Tel. +86 21 58 68 30 37 
Axson Middle East
Tel. + 971 7 2432227 
Axson India
Tel. + 91 20 25560710-11

Axson North America
Tel. +15 1 76 63 81 91 
Axson Mexico
Tel. +52 55 52 64 49 22

AXSON TECHNOLOGIES15, rue de l’équerre - BP 40444 - 95005 Cergy cedex - FRANCE 
Tel. (++ 33) 01 34 40 34 60 - Fax (++ 33) 01 34 21 97 87 - E-mail: axson@axson.com 

www.axson-bg.com 

www.axson.com 

P A R I S F R A N K F U R T L O N D O N M I L A N O B A R C E LO N A B R AT I S L AVA S H A N G H A I N AG OYA D U B A I P U N E D E T R O I T M E X I C O C I T Y 

Продукти за третиране на повърхността и отделители

Допълнителни продукти 
* Трайност след смесване на компонентите

Дистрибутор за България: 
НЕЖНА-БАНАТ ЕООД 
Георги Калчов 
00359 894/961963
g.kalchov@smoli-bg.com
www.smoli-bg.com

Восък в разтваряща фаза за непорести повърхности. Полиращ. 
Тежък восък в суспензия, не може да се полира.  
Восък в аерозол в разтворителна фаза. За пръскане. 




