
FlexFoam-iT!™ 

termékcsalád 
Rugalmas poliuretánhabok 

 
Termékleírás 
A FlexFoam-iT!

TM 
III, FlexFoam-iT!

TM 
V, és FlexFoam-iT!

TM 
X könnyen és sokoldalúan 

felhasználható, kétkomponensű, rugalmas habok. Az A- és B-komponenst összekeverjük, majd 
kokillába vagy egyéb mintába öntjük (szükség esetén formaleválasztó alkalmazásával). A FlexFoam-
iT!

TM 
III keverési aránya térfogat szerint 1A:2B. Eredeti térfogata 15-szörösére növekszik meg, és 

egységes, 48 kg/m3 cellaszerkezetet alakít ki. A FlexFoam-iT!TM V térfogat szerint egy az egyhez 
arányban keverhető, eredeti térfogata tízszeresére nő, és egységes, 80 kg/m3 cellaszerkezetet vesz fel. 
A FlexFoam-iT!

TM 
X pedig szintén egy az egyhez arányban keverhető (térfogat szerint), eredeti 

térfogata hatszorosára növekszik, és egységes, 160 kg/m3 cellaszerkezetet alakít ki. A hab öt percen 
belül megnő teljes méretére, 30 perc alatt válik kezelhetővé, és 2 óra alatt teljesen megköt. 
Színezőanyagok hozzáadásával élénk színeket adhatunk neki. 
 
A Flex-Foam-It! termékeknek számos alkalmazása létezik művészetben, hobbiban, ipari 
formatervezésben és speciális effektusok készítésében egyaránt. Felhasználható például kipárnázási 
anyagként, tömítőanyagként, vagy látványtervezésben is.   
 
Technikai adatok 
 
Kulcsértékek: 

~Keverési arányok: 
FlexFoam-iT!TM III: 1A:2B, térfogat szerint (57.5A:100B súly szerint) 
FlexFoam-iT!

TM 
V és X: Egy az egyhez térfogat szerint (105A:100B súly szerint) 

~Edényidő:  FlexFoam-iT!TM III: 35 másodperc FlexFoam-iT!TM V és X: 1 perc 
~Szín: Fehér ~Kezelhető állapot: 30 perc  ~Teljes kötésidő: 2 óra 
Összetevők Szín Viszkozitás S.G. g/cm3 S.V. cm3/kg lb/ft3 = kg/m3 
A+B keverék Fehér 1,000 cps    
FlexFoam-iT!TM III   0.06 14420-16222 3 lb/ft3 = 48 kg/m3 

FlexFoam-iT!
TM 

V   0.1 9914-10815 5 lb/ft3 = 80 kg/m3 

FlexFoam-iT!
TM 

X   0.18 5408-7210 10 lb/ft3 = 160 kg/m3 

 
Formaleválasztó alkalmazása       A termék keverése      A termék kiöntése 

Előkészületek… A vegyszereket meleg környezetben kell tárolni és felhasználni (72° F / 23° C). 
Kizárólag tiszta, fémből, üvegből, vagy műanyagból készült eszközöket és edényeket használjunk 
keveréshez! A keverést jól szellőző helyiségben végezzük. Bőrünk és szemünk megóvása érdekében 
erősen ajánlott védőszemüveg, gumikesztyű és hosszú ujjú munkaruha viselete! Egyes felületeket 
szigetelőanyaggal kell ellátni. Mivel nincs két tökéletesen azonos feladat, mindig javasolt egy 

kisebb próba elvégzése, ha kérdéses a termék alkalmassága az adott célra. 

 

Formaleválasztó alkalmazása… Legtöbb esetben szükséges formaleválasztót használni az 
öntvény leválasztásának megkönnyítéséhez. Kifejezetten uretánhabok leválasztására kifejlesztett 
formaleválasztót használjunk, például az Ease Release 2831-et (kapható a Smooth-Onnál vagy helyi 
Smooth-On forgalmazójánáll). Ne használjunk szilikon-alapú formaleválasztót! Minden habbal 
érintkező felületet lássunk el bőséges adag formaleválasztóval.  



~FIGYELEM: A megfelelő lefedettség érdekében puha ecsettel finoman kenjük szét a 
formaleválasztót minden felületen. Hagyjuk a formaleválasztót száradni 30 percig. 
 

Keverés… Miután keverőedényünkbe egyenlő mennyiségű A- és B-komponenst öntöttünk, 45 
másodpercen keresztül alaposan keverjük meg őket. Gyors, határozott mozdulatokkal keverjünk, 
közben többször is lekaparva az edény oldalára és aljára ragadt vegyszert. Ügyeljünk arra, hogy ne 
loccsanjon ki az alacsony viszkozitású anyag az edényből! Ne feledjük: a termék gyorsan megköt. 
Miután összekevertük az anyagot, öntsük ki minél gyorsabban. 
 
FIGYELEM: A csomagolás felbontása után drasztikusan csökken a termék tárolhatóságának ideje. A 
megmaradó terméket a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni. Az anyagok hosszabb ideig 
tárolhatóak, ha kimérés után azonnal visszazárjuk a dobozokat. Jelentősen (akár négyszeresére) 
növekszik a folyékony uretán-termékek tárolhatósági ideje, ha visszazárás előtt a tárolóedényt 
XTEND-IT száraz gázréteggel megtisztítjuk. 
 
Fő a biztonság! Fő a biztonság! Fő a biztonság! 
Mielőtt a szóban forgó, vagy bármely más Smooth-On termék használatát elkezdené, olvassa el az 
adott termékhez tartozó Anyagbiztonsági Adatlapot (MSDS – Material Safety Data Sheet), melyet 
kérésre a Smooth-On szívesen rendelkezésére bocsát. Minden Smooth-On termék használata 
biztonságos, ha az utasításoknak megfelelően járunk el. Gyermekek elől elzárandó! 
 
Legyen körültekintő! Az A-komponens (sárga címkéjű dobozban) metilén-difenil-diizocianátot 
tartalmaz. Melegítés vagy permetezés során jelentős mennyiségben jelentkező gőzei károsíthatják a 
tüdőt, és érzékenységet okozhatnak. Csak megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja a 
terméket. Az anyag bőrrel vagy szemmel való érintkezése komoly irritációt okozhat. Ha a szemünkbe 
kerül, bő vízzel 15 percig öblítsük, majd azonnal forduljunk orvoshoz. A bőrről szappanos vízzel 
öblítsük le. A B-komponens (kék címkéjű dobozban) szem- és bőrirritációt okoz. Hosszan tartó vagy 
gyakori bőrkontaktus elkerülendő! Ha a szemünkbe kerül, bő vízzel 15 percig öblítsük, majd azonnal 
forduljunk orvoshoz. A bőrről szappanos vízzel mossuk le. Az A-komponenssel való keverés során 
tartsuk be az izocianátok kezelésére vonatkozó óvintézkedéseket! Megkötött Foam-iT! 5-öt 
csiszolásakor védőmaszkkal vagy egyéb felszereléssel védekezzünk a felszálló por ellen. 
 
Figyelem: Bár e tájékoztatóban szereplő adatokat helyesnek véljük, semmilyen garanciát nem 
vállalunk az adatok pontosságára, illetve a termék ezen adatokon alapuló felhasználását és a 
felhasználásból adódó esetleges jogsértéseket illetően. A felhasználó köteles megállapítani, valóban 
megfelelő-e a termék az adott feladat elvégzéséhez, és köteles felelősséget vállalni minden ebből 
származó kockázatért. 
 

Bármikor forduljon hozzánk saját alkalmazásával kapcsolatos kérdéseivel! 

 

Látogasson meg honlapunkon: www.smoothon.hu 
 

Érdeklődjön uretán- és szilikon-alapú öntőminta-készítő termékeink felől! 
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