
Thi-Vex™ II 
Tixotrópiás vegyszer Smooth-On szilikongumik sűrítéséhez 

 

 

A THI-VEX II speciálisan a Smooth-On Mold Max™ 10, 20 és 30 (ón-katalizátoros), a Smooth-Sil™ 

920, 930, 940 és 950 (platina-katalizátoros), és Dragon Skin™ (szintén platina-katalizátoros) 

szilikonok sűrítéséhez kifejlesztett termék. Segítségével a felsorolt termékek függőleges felszínek 

kezelésére (rákenéses technikával készült kokillák készítéséhez) is alkalmassá válnak. A keverékhez 

adott THI-VEX™ II mennyiségének változtatásával befolyásolható annak viszkozitása. 

 

A THI-VEX™ II-t az A-komponens arányában mérjük, és alaposan keverjük el mindkét (A és B) 

komponenssel. 

 

Példa: Mold Max™ 10, 20 vagy 30, vagy Smooth-Sil™ 920, 930, 940 vagy 950 szilikonok 

sűrítése:  
 

A-komponens + katalizátor B-

komponens 

(alaposan 

elkeverendő!) 

+ THI-VEX (az A-

komponens 

százalékos 

arányában) 

= Konzisztencia 

100 rész 10 rész ½ rész (A-

komponens 0.5 %-a) 

Sűrű 

100 rész 10 rész 1.0 rész (A-

komponens 1.0%-a) 

Sűrűbb 

100 rész 10 rész 2.0 része (A-

komponens 2%-a) 

Legsűrűbb 

 

Megjegyzés: FASTCAT kötésgyorsítóval lerövidíthetjük a rákenéses technikával készült 

Mold Max minták előállításához szükséges időt. A szilikonok hosszú edényidejéből adódóan 

egy-egy réteg felvitele között akár 2-3 órát is várni kényszerülünk. Az eredeti katalizátort 

FASTCAT™-re cserélve a rákenéses minta néhány óra alatt elkészíthető.  

 

Példa: Dragon Skin™ 100A:100B arányú szilikonkeverék sűrítése: 

 

A-komponens + katalizátor B-

komponens 

(alaposan 

elkeverendő!) 

+ THI-VEX (az A-

komponens 

százalékos 

arányában) 

= Konzisztencia 

100 rész 100 rész ½ rész (A-

komponens 0.5 %-a) 

Sűrű 

100 rész 100 rész 1.0 rész (A-

komponens 1.0%-a) 

Sűrűbb 

100 rész 100 rész 2.0 része (A-

komponens 2%-a) 

Legsűrűbb 

 

Megjegyzés: Rövid megmunkálhatósági ideje miatt a keverést és felvitelt gyorsan kell elvégeznünk, 

ha a Dragon Skin Q változatát használjuk. 

 



Mivel nincs két tökéletesen azonos feladat, mindig javasolt egy kisebb próba elvégzése, ha 
kérdéses a termék alkalmassága az adott célra.  

 
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 való érintkezése irritációt okozhat. Ha a szemünkbe kerül, bő vízzel 15 percig öblítsük, majd azonnal 

forduljunk orvoshoz. A bőrről vízmentes kéztisztítóval távolítsuk el, majd szappanos vízzel öblítsük le. 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.   
 

Honlap: www.smoothon.hu 
 


