
Sil-poxy© 
Szilikongumi-ragasztó 

 
Termékleírás 
A Sil-Poxy© speciálisan szobahőmérsékleten szilárduló (RTV-) szilikongumik ragasztására 
kifejlesztett, egykomponensű ragasztó. Alkalmazható másik szilikongumival, egyes (uretán-) 
műanyagokkal, gipsszel vagy kerámiával, szövetekkel, stb. A Sil-Poxy© ón- vagy platina-
katalizátoros szilikonokkal egyaránt használható, erős, rugalmas, nyúlékony kötést biztosítva a 
szilikon-elemek között. Silc-Pig© szilikonfestékkel színezhető. A megkötött ragasztó tartós, ellenáll 
nedvességnek, UV-fénynek, és magas hőmérsékletnek. 
 
A Sil-Poxy© alkalmas többek között sérült szilikongumi-minták javítására, valamint szilikonok 
ragasztására prosztetikákban vagy az animatronika területén, stb.    

Technikai adatok 

Kulcsértékek:  ~Egy komponensű ~Megmunkálhatósági idő: 5 perc ~Kötésidő: 12 perc
 ~Szín: Áttetsző 
 

Viszkozitás G/CC Szakadási nyúlás Szakítószilárdság 

Sűrű massza 1.12 750% 51.75 kg/cm2 
 
Tépőszilárdság – 100 ppi Hámlási ellenállás – 100 ppi  Keménység – Shore 40A 
Megjegyzés: szilikon-szilikon ragasztása során mért teszteredmények alapján. 
 

Előkészületek  A termék felvitele  A kötés gyorsítása 
A terméket szobahőmérsékleten (72° F/ 23° C) kell tárolni és felhasználni. Meleg környezetben 
csökken a felhasználatlan anyag tárolhatósági ideje.  
 
Ha kérdéses két anyag összeragaszthatósága, javaslott kisebb próbakenést végezni! 
 
Sikeres ragasztáshoz kulcsfontosságú, hogy a ragasztott felület tiszta legyen és száraz. Ha lehetséges, 
ragasztás előtt a felületet csiszoljuk, és tisztítószerrel mossuk le. 
 

Adagolás – a terméket nyomjuk ki a tubusból, majd csavarjuk vissza a kupakot, ügyelve rá, hogy 
ne kerüljön levegő a tubusba. A levegővel érintkező anyag gyorsan megköt a tubusban. 
 

Vigyül fel a ragasztót az illesztési felületekre. Az anyag 15 percen belül elkezd megkötni. A 
bekent darabok 1 óra elteltével válnak kezelhetővé. A ragasztó 24 órán belül szárad meg teljesen. 
Melegebb (és magasabb páratartalmú) környezetben a kötésidő csökken, míg az alacsonyabb 
hőmérséklet késlelteti a termék száradását.  
 

Fő a biztonság!  Fő a biztonság!  Fő a biztonság! 
Mielőtt a fenti, 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.  

 
Legyen körültekintő! Csak megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja a terméket. Az anyag bőrrel vagy 
szemmel érintkezve irritációt okoz. Ha a szemünkbe kerül, bő vízzel 15 percig öblítsük, majd azonnal forduljunk orvoshoz. A 
bőrről vízmentes kéztisztítóval távolítsuk el, majd szappanos vízzel öblítsük le. Lásd az Anyagbiztonsági Adatlapot (MSDS). 



A termék gőzei légúti irritációt okozhatnak. Ha a szemünkbe kerül, bő vízzel 15 percig öblítsük, majd azonnal forduljunk 
orvoshoz. A bőrről szappanos vízzel öblítsük le. Csak megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja a terméket. 
 
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.   

 

Ismerje meg többi ipari célú ragasztóanyagunkat is! 

 
Super Instant 5 perces epoxi-gyanta  

EA-40 Alacsony viszkozitás, átlátszó. 
MT-13 Kimagasló teljesítmény. 

URE-BOND Uretánragasztó. 
 

Kérdéseivel bátran forduljon hozzánk bármikor! 
Honlapunk: www.smoothon.hu 
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