
 
 

Високопроизводителни епоксидни и 
полиуретанови продукти за 

МОДЕЛНА ЕКИПИРОВКА 
 
• БЛОКЧЕТА ЗА ФРЕЗОВАНЕ 

 

• ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ 
 

• ПАСТИ ЗА ЕКСТРУДИРАНЕ 
 
 
 
 
 

 



СЪЗДАВАМЕ СИЛНО БЪДЕЩЕ 
 
 
 
 
 
 
 

ВИЕ СТЕ ОТ ЗНАЧЕНИЕ 

Надежност и Безопасност 
 

Sika Advanced Resins е на ваша страна като силен 
глобален участник. Като част от швейцарската компания 
Sika AG можете да разчитате на нас. 

 

Качество и Иновации 

Нашите клиенти очакват висококачествени крайни 
продукти. Благодарение на повече от 75 години на богат 
опит в развитието на висококачествени полиуретанови и 
епоксидни смоли. С иновативни и координирани 
полиуретанови и епоксидни продуктови системи, ви 
помагаме да постигнете задоволителност на крайния 
потребител. 

Гъвкавост и Интегрирани решения 

Предлагаме толкова индивидуални решения, колкото 
са и личните ви задачи. Изчерпателната и интегрирана 
продуктова гама на Sika Advanced Resins ви предлага 
още повече решения за вашите приложения. 

Професионална глобална поддръжка 
 

Местни експерти ви предоставят лична поддръжка на 
място относно въпроси свързани с преработването на 
продуктите. 

Глобална наличност 
 

Консолидирането на световни производствени обекти, 
няколко отдели за развитие и нашата глобална търговска 
мрежа максимизират наличието на нашите продукти – 
където и да се намирате. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Като световен лидер в производството 

на смоли за моделна екипировка и в 

композитната индустрия, целта ни е да 

предоставим на нашите клиенти 

най-добрите, в клас иновативни и 

индивидуални, решения. Ние сме 

доказано на разположение на нашите 

клиенти: Производството в световен 

мащаб и поддръжката на място на 

нашите експерти са основата на нашия 

успех. Всеки ден с нетърпение очакваме 

да създадем нови и по-добри решения 

заедно с нашите клиенти.“ 

MORTEN MUSCHAK 
Директор на Sika Advanced Resins 



 
 

 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ 
РЕШЕНИЯ ЗА … 

 

• Изработка на леярски модели 

• Автомобилна индустрия 
• Транспортна индустрия 
• Спортно развлекателни приложения 
• Индустриални приложения 
• Корабостроителна индустрия и 

лодкостроене 
• Авиационна индустрия 
• Възобновяеми енергии 
• Диелектрици 

 
 
 

С ПОВЕЧЕ ОТ 75 ГОДИНИ ОПИТ, Sika Advanced Resins е 

водещ световен доставчик и разработчик на 

високопроизводителни смоли, блокчета за фрезоване и 

пасти за моделиране и изработка на матрици. Sika 

Advanced Resins предлага персонализирани решения 

за производството на композитни материали – от 

макета на формованите и завършени части до 

подходящите структурни лепила. 
 

В допълнение, Sika Advanced Resins предлага смоли за 

леене и функционални покрития за индустриални 

филтри и диелектрици. 

Sika Advanced Resins генерира годишен оборот от 

CHF 150 милиона с 450 служителя. Sika Advanced Resins 

е част от Sika AG, която е със седалище в Баар, 

Швейцария. Sika има дъщерни дружества в 101 страни 

от цял свят, с повече от 200 производствени обекта. 

Компанията има приблизително 19,500 служителя, 

които генерират годишен оборот от CHF 7.1 милиарда 

през 2018. 



/ 

БЛОКЧЕТА ЗА СТИЛИЗИРАНЕ 
И ДИЗАЙНЕРСКИ МОДЕЛИ 

 
БЛОКЧЕТА ЗА ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙНЕРСКИ МОДЕЛИ 

 

Леките блокчета от полиуретанова пяна са предпочитан 

материал, който дизайнерите използват за създаването на 

криволинейни профили или оформянето на прототипи/ 

макети модели. Тези специално формулирани блокчета се 

предлагат с плътност от 0.08 до 0.35 г/cм3, с оптимално 

балансирани механични и термични свойства. Всички 
блокчета притежават отлична обработваемост 
посредством ръчно фрезоване или CNC фрезоване, 
отделяйки основно талаж и минимално количество прах, 
като осигуряват финна и безпрахова повърхност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модел на автомобилен дизайн изработен от гамата Labelite. Комбинацията от отлично качество на 
повърхността и употребата на специализираното лепило Labelite Glue, позволяват лесно боядисване с 
изключително ниска видимост на линиите на слепване. 

 
Източник: Estech Design 

 
 
 
 

 

CTE* - коефициент на термично разширение 



 
 
 
 
 
 
 

БЛОКЧЕТА ЗА МОДЕЛНА ЕКИПИРОВКА И МОДЕЛИРАНЕ 
 

Кафявите блокчета със средна плътност са идеален 

материал за производството на модел-еталони или 

матрици за кратки серии на детайли. Ние предлагаме 

пълна гама от материали, с плътност от 0.45 дo 0.70 

г/cм3, които да задоволят предпочитанията на 
производителите на модели, по отношение на 

механична якост, термична устойчивост и разбира се, 

повърхностен аспект. Блокчетата Prolab 

демонстрират най-гладкият повърхностен аспект в 

съответната категория на пазара, докато SikaBlocks® 

са с най-висока термична устойчивост и стабилност. 

 

Модел на кола, в пълен мащаб, изработен от блокчета SikaBlock® M330 и залепени с Biresin® Kleber Orange 

 

 
 

Висококачествените модел-еталони, 

изработени от SikaBlock® M680/ M700 , които 

предоставят най-висока точност на размерите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Моделите, фрезовани от Prolab 65 отговарят на 

най-високите изисквания за качество на повърхността 
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БЛОКЧЕТА ЗА ФРЕЗОВАНЕ 

 
БЛОКЧЕТА ЗА ФРЕЗОВАНЕ 

 

За изработване на моделна 
екипировка за композити, 
предлагаме епоксидни блокчета с 
много компактен повърхностен 
аспект, висока стабилност на 
размерите под влиянието на 
температура и налягане, както и 
за производството на матрици за 
препреги или изделия в автоклав 
и температура до 130 °C. 

Предлагаме полиуретанови блокчета 
за фрезоване със средна до висока 

плътност, от 0.78 до 1.7г/м3, с висока 
механична якост и значителна 
термична устойчивост достигаща до 
100 °C, комбиниращи се с висока 
стабилност на размерите. 

 

Съвкупността им от технически 
параметри ги прави подходящи за 
приложения като например калибри, 
шаблони, инструменти за вакуумно 
пластично формоване, матрици за RIM 
с ниско налягане както и щамповащи 
инструменти за листов метал. 

 
 

Шаблон с висока точност на размерите, фрезован от Prolab 75 

 
 

 

 
CTE* - коефициент на термично разширение 
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      CTE* - коефициент на термично 
разширение 

БЛОКЧЕТА ЗА МАШИННА ОБРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕЯРСКИ МОДЕЛИ  

 SikaBlock® M935 SikaBlock® M945 SikaBlock® M960 LAB 920 LAB 850 SikaBlock® M970 SikaBlock® M980 

Плътност [г/см³] 1.20 1.35 1.20 1.30 1.18 1.20 1.35 

Цвят ментово зелен зелен син зелен тъмно син оранжев син 

Характеристики висока стабилност 
на размерите, 

лесно за  фрезова-     
не, големи размери 

за намаляване на 
линиите за слепване 

добра  устойчивост    
     на абразивно 
износване, лесно за 
фрезоване, висока     
             якост 

добра  устойчивост на абразивно 
износване, лесно за фрезоване, добро 

съпротивление на удар 

висока устойчивост 
на абразивно 

износване, отлично 
поведение при 

фрезоване, много 
висока якост 

Изключително висока 
устойчивост на 

абразивно износване и 
стабилност на ръбовете;  

много висока якост на 
натиск и опън 

отлична комбинация 
между добра 

устойчивост на 
абразивно износване 

и стабилност на 
размерите;  много 

висока якост 

Физични данни (приблизителни стойности) 

Твърдост  Shore  D 83 D 83 D 78 D 85 D 80 D 84 D 86 

Якост на огъване        
                                                 [MPa] 

75 100 80 75 57 110 145 

Якост на натиск
 [MPa] 75 95 70 68 41 105 120 

Съпротивление на    
удар [kJ/m²] 

20 25 30 30 72 25 35 

Tермична 
устойчивост     [°C] 90 80 80 90 80 85 85 

CTE*, αT [1/K] 55 x 10-6
 65 x 10-6

 85 x 10-6
 85 x 10-6

 95 x 10-6
 68 x 10-6

 60 x 10-6
 

Устойчивост на 
абразивно 
износване 

+ ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

Данни за обработване (приблизителни стойности) 
Размери [мм] 
Други размери 
при запитване 

1500 x 500 x 
дебелина: 
30/50/75/100 

1000 x 500 x 
дебелина: 
30/50/75/100 

1000 x 500 x 
дебелина: 
30/50/75/100 

1000 x 500 x 
дебелина: 
27/50/75/100 

1000 x 500 x 
дебелина: 
50/75/100 

1000 x 495 x 
дебелина: 
30/50/75/100 

1000 x 495 x 
дебелина: 
30/50/75/100 

Лепило Biresin® Kleber grün / 
Biresin® Power Adhesive Thix 

Biresin® Kleber blau / 
Biresin® Power 
Adhesive Thix 

H9930 / 
Biresin® Power Adhesive Thix 

Biresin® Power 
Adhesive Thix 

Biresin® Kleber blau / 
Biresin® Power 

 

 
 
 
 

 
 

 
SikaBlock® M980 осигурява висока издръжливост за леярски сърцеви кутии, дори и в сложни форми 

БЛОКЧЕТА ЗА МАШИННА ОБРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЛЕЯРСКИ МОДЕЛИ 
 

Sika Advanced Resins предлага широка гама от блокчета за 
машинна обработка, специално предназначени за производството 
на леярски модели и студени сърцеви кутии. 

Производителите на модели могат да изберат най- подходящият 
вариант блокче, според изискванията им за издръжливост: ниво на 

абразивна устойчивост при малки до големи серии за формоване с 
пясъчно-глинена формовъчна смес, както и якост и стабилност на 
размерите. 

Тези блокчета са икономически ефективна алтернатива на металните 

модели и студените сърцеви кутии, за повечето леярски процеси, от 

малки до средно големи серии. 
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SikaBlock® M945 осигурява отлично поведение при фрезоване, с ниско прахоотделяне 



CTE* - коефициент на тер мичн оразширение 

ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО НА МАТРИЦИ 

ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА МАТРИЦИ 
 

Моделите и моделната екипировка с големи размери се 
произвеждат с полиуретанови и епоксидни пасти за 
екструдиране, като се осигурява обработваема повърхност, 
положена върху стабилна конструкция. Тази техника е широко 
използвана за производството на шаблони за лодки или перки за 

вятърни турбини, както и за автомобилни или архитектурни 
дизайни. Тази технология има предимства спрямо употребата на 
блокчета за фрезоване, защото предлага по-леки модели, с 
гладка и без съединителни шевове повърхност (без съединителни 

линии, за разлика от блокчетата). 

Полиуретановата база предлага стандартна производи- телност за 

бързо производство на модели без последваща полимеризация. 

Гамата на епоксидните пасти предлага по-висока стабилност на 
размерите и термична устойчивост, за модели или директни 
матрици при изработката на композитни детайли. 

 
 
 
 
 

Корпус на лодка с дължина 43 м, изработен от SC175 със съвършено гладка и без съединителни 
шевове повърхност 

 

 
Пастата Biresin® M72 лесно може да се 
фрезова, с ниско прахоотделяне 

Тиксотропността на пастата SC175 позволява 
вертикално приложение в един слой без свличане 

 
 

ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА МАТРИЦИ 

Компонент A Biresin® M72 SC 175 SC 180 SC 380 SC 390 SC 258 

Компонент B Biresin® M70 SC 175 SC 180 SC 380 SC 390 SC 258 
 

Съотношение на 
смесване [г] 

A 100 100 100 100 100 100 

B 45 100 100 100 100 100 

Цвят кафяв светло сиво кафяв сив сив светло кафяв 

Характеристики  полиуретанова 
паста, бърза 

полимеризация, 
лесна за обра- 
ботка, финна 

плътна 
повърхност, лесна 

за лакиране 

епоксидна паста, 
много добър 

повърхностен аспект, 
добро поведение 
върху вертикални 
повърхности до 
30 мм, висока 

термична устойчивост 

епоксидна паста 
със средна плътност 
и добра твърдост; 

добра термична 
устойчивост 

универсална 
епоксидна паста с 

добра якост и 
термична 

устойчивост за 
висококачествени 
модели и матрици 

епоксидна паста със 
средна плътност с 

висока якост и 
термична 

устойчивост идеална 
за механична 

обработка 

епоксидна паста за ръчно 
ползване (ръчен или планетарен 

миксер) прилага се в слой до 
40мм; бързо втвърдява в тънък 
слой и има добра адхезия върху 

различни плоскости (дърво, 
PS/PUR пяни, блокчета и върху 

себе си) 

Данни за обработване (приблизителни стойности) 

Вискозитет 
[mPa.s] 

A 15,000 800 1,000 900 800 – 

B 175 800 900 800 800 – 

Смес пастообразен 800 1,000 800 800 паста 

Отворено време 
[мин] 

10 – 15 (след 
машинно 

приложение) 

– – – – 60 

Готов за обработване 
след [ч] 

8 24 – 48 16 – 18 24 12 – 16 12 – 18 

Физични данни (приблизителни стойности) 

Плътност [г/cм³] 0.9 0.63 0.81 0.82 1.08 0.60 

Твърдост Shore D 65 D 53 D 58 D 67 D 75 D 60 

Якост на огъване [MPa] 20 16 17 22 36 15 

Якост на натиск [MPa] – 15 20 23 36 23 
Термична 
устойчивост [°C] 47 85 84 83 91 51 

CTE*, αT [1/K] – 75 80 65 58 48 

Кит за запълване Spachtel braun Neu M175/M10 M180/M10 M380/M10 M390/M10 Spachtel braun Neu 
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ПРОДУКТИ ЗА ДИРЕКТНО ЛЕЕНЕ 
 

ЗАГОТОВКИ БЛИЗКИ ДО КРАЙНИТЕ РАЗМЕРИ ОТЛЯТИ ОТ 
СМОЛА BIRESIN® M67 

Смолата за отливане на модели, на основата на полиуретан, 

се отлива от специализиран партньор на Sika Advanced Resins, 

според индивидуалните размери до постигане на заготовки 

близки до крайните размери. След последващата термична 

обработка, заготовките могат лесно да се фрезоват до крайна 

форма, при това с ниско прахоотделяне. Изключителните 

свойства на крайните модели са финна и плътна повърхност, 

без съединителни линии и с висока точност на размерите, 

както и че, в последвие могат да се боядисат много добре. 
 

В резултат на отливанете на груба форма с Biresin® M67, в тънък слой, се получава олекотен модел 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Предлагани услуги: 
 

• Форми «Изработени по размер» = 

изберете предпочитан от вас материал от 
блокчета със средна до висока плътност и 
заявете персонализирано директно леене 

• Директно леене на блокове (BMC) 
• Директно леене на форми (SMC) 

Вътрешно обслужване и/или свързване със 
специализирани партньори. 

Sika Advanced Resins предлага услуги на 
базата на проекти, но също така 
приветства и постоянно партньорство. 

Консултирайте се и изберете Sika Advanced 
Resins за ваш партньор при реализирането 
на индивидуални решения. 

 

Предимства: 
 

• По-малко разходи за материали 
• Отливки без съединителни линии 
• Отделяне на по-малко отпадъци 
• Голям избор на технически характеристики, 
предлагани в гамата от блокчета, за да 
отговорят на всяко приложение, от моделиране 
до изработване на моделна екипировка 

• Качество 
• Доверие 
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ГЛОБАЛНИ РЕШЕНИЯ– 
ОБСЛУЖВАНЕ ПО МЕСТА 

 

Прилагат се нашите най-актуални Общи условия за продажба. 
 

Моля, консултирайте се с Техническите бюлетини на продуктите преди всяка употреба и 
приложение. 

 
Актуални Технически бюлетини и информация относно допълнителни може да откриете на : 
www.sikaadvancedresins.com 

 
 
 

Повече информация на разположение на: 
Дистрибутор за България: 

Нежна-Банат ЕООД 
Дълга лъка 2 

5000 Велико Търново 
+359 894 961963 

info@smoli-bg.com 
www.smoli-bg.com 

Sika Deutschland GmbH 
Sika Advanced Resins 

Stuttgarter Strasse 139 
D-72574 Bad Urach Germany 

тел: + 49 (0) 7125 940-492 
факс: + 49 (0) 7125 940-401 

tooling@de.sika.com 
www.sikaadvancedresins.com 
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