
 

SMASH! Műanyag 
„Szilánkmentes Üveg” Műanyag 

 
TERMÉKLEÍRÁS 
A SMASH!TM  Műanyag új, uretán-alapú folyékony műanyag, amely ütésre szétporlad, szétmorzsolódik 
(„szilánkmentes üveg”). A SMASH!™ teljesen átlátszó, és megszilárdulás után üvegszerűen törik szét. Ablakok 
készítéséhez vékony, összefüggő táblában is kiönthetjük, vagy pedig körkörösen üvegek, korsók és egyéb 
üvegszerű tárgyak készítéséhez, melyeket színpadon és filmben egyaránt használhatunk széttörhető díszletként. 
Ajánlott maximális vastagsága 1/8 hüvelyk (0.33 cm). 
 
A Smash!™ szobahőmérsékleten szilárdul meg. Használata egyszerű: keverési aránya 1A:1B térfogat szerint (1-
1 pohárnyi anyag). Alacsony viszkozitása miatt könnyen keverhető és kiönthető. A megszilárdult öntvények UV-
fényre ellenállóak. Festékanyagok hozzáadásával élénk színeket és színhatásokat érhetünk el.  
 
FIGYELEM: NEM ALKALMAS OTTHONI HASZNÁLATRA! EZ A TERMÉK KIZÁRÓLAG IPARI 
FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS! Megfelelő szellőzés, NIOSH által elismert védőmaszk és védőruha 
szükséges a belégzés és bőrrel való kontaktus elkerülésére. Légzési zavarok vagy viszketegség kialakulása 
esetén a termék használatát azonnal meg kell szüntetni, és orvoshoz kell fordulni. Használat előtt olvassa 
el az Anyagbiztonsági Adatlapot (Material Safety Data Sheet, MSDS). 
 

TECHNIKAI ADATOK 
Kulcsértékek: 
 ~Keverési arány: 100A : 100B térfogat szerint .   ~Shore-keménység: 80D 
~ Megmunkálhatósági idő: 5 perc, szobahőmérsékleten.  ~Kötésidő: 90 perc  
MEGJEGYZÉS: az öntvény 6 óra alatt válik törhetővé. 
 
Tulajdonságok Viszkozitás G/CC cm3/kg Zsugorodás Keverési 

arány 
A-komponens 300 cps  1.04 - - 100, súly 

vagy térfogat 
szerint 

B-komponens 1800 cps
  

1.03 - - 100, súly 
vagy térfogat 
szerint 

Keverve 900 cps 1.036 962.535* .00254 cm/cm, 
1/8” - 0.33 cm 
vastagság esetén 

 

*1 gallon (3.78 liter) Smash Plastic 2.20 m2 ablaküveg készítésére elegendő (1/8 hüvelyk - 0.33 cm – vastagság 
esetén).  

 
Előkészületek Használjunk formaleválasztót! Mérés és keverés 
Előkészületek…Nagyon fontos a megfelelő szellőzés! Nagy sűrűségben belélegezve a gázok légzési zavarokat 
és bőrviszketegséget (érzékenységet) okozhatnak. Ennek elkerülése végett jó szellőzéssel rendelkező, legalább 
szoba méretű helyiségben dolgozzunk. Szellőző-berendezéssel tovább növelhetjük biztonságunkat. A NIOSH 
(National Institute for Occupational Safety and Health – a foglalkozási biztonság- és egészségügy nemzetközi 
intézete) által elismert teljes- vagy félarcos, szerves gázokat kiszűrni képes védőmaszk további védelmet 
nyújthat (a maszk használatára vonatkozóan kövessük az OSHA utasításait).  
A fém, műanyag, vagy üveg keverőeszközöket és –edényeket tartsuk tisztán és szárazon. Ne használjunk más 
anyagból készült eszközt! Hosszú ujjú munkaruha és gumikesztyű segítségével elkerülhetjük a bőrrel való 
érintkezést. (Lásd a termékleírás hátoldalán található biztonsági ismertetőt.) 
Mivel nincs két tökéletesen azonos feladat, mindig javasolt egy kisebb próba elvégzése, ha kérdéses a 
termék alkalmassága az adott célra. 
 



Az anyag szabályos megkötésének biztosítása… Ha szilikongumi öntőformát használunk, a legjobb eredményt 
Mold MaxTM szilikonnal érhetjük el. Egyes szilikongumik meggátolhatják a műanyag megkötését – különösen, 
ha új (60 napnál nem régebbi) szilikongumit használunk. Ezt a megkötött műanyag és a gumi érintkezési 
felületének ragacsos állaga jelzi. Csak teljesen megkötött állapotú (és/vagy utóhőkezelt) szilikon-kokillát 
használjunk öntéshez! Végezzünk próbaöntést, ha kérdéses a felszínek összeférhetősége.   
 
Törékeny öntvény készítésekor vigyünk fel Universal Mold Release formaleválasztót a kokilla felszínére, 
biztosítva az elkészült öntvény könnyed leválasztását. 
 
Kimérés…Az anyagokat meleg környezetben tároljuk és használjuk fel (72° F / 23° C). A megfelelő keverési 
arány 100A:100B, súly vagy térfogat szerint. Öntsük ki a megfelelő mennyiséget az A és B komponensből egy 
keverőedénybe, majd erőteljesen keverjük őket 90 másodpercig, miközben többször lekaparjuk az edény oldalára 
illetve aljára rakódott anyagot. Ha színezéket vagy töltőanyagot szeretnénk hozzáadni, azt előzőleg alaposan 
keverjük el külön a B-komponenssel. FIGYELEM: A csomagolás felbontása után drasztikusan csökken a 
termék tárolhatóságának ideje. Mérés után azonnal zárjuk vissza a dobozokat! A megmaradt terméket a lehető 
legrövidebb időn belül fel kell használni. Jelentősen növekszik az A-komponens tárolhatóságának ideje, ha 
visszazárás előtt a tárolóedényt XTEND-IT száraz gázréteggel megtisztítjuk.  

 

Légmentesítés Kiöntés Rotációs öntés 
A kiöntés előtt légmentesíthetjük az anyagot. A keveréket 2-3 percig szivattyúzzuk 29 Hgmm nyomáson, míg 
az anyag felemelkedik, majd szétesve visszaomlik. Az edényben legyen hely az eredeti térfogat három-
négyszeresének. A légmentesítés ne tartson túl sokáig, mert az anyag gyorsan megkocsonyásodik. 
 
Kiöntés – óvatosan! A keverék nagyon forróvá válik. Vigyázzunk, ne csöpögtessük bőrünkre!  
Öntőminta megtöltése – a keveréket az öntőminta legmélyebb pontjába öntsük. Az anyag, utat találva magának, 
megtölti a modellt.  
 
Rotációs öntés – A keveréket a mintába öntve, 7-10 percig alkalmazzunk rajta rotációs öntést. Némi gyakorlat 
és tapasztalat kell, hogy meg tudjuk becsülni a szükséges anyag mennyiségét az 1/8 hüvelyk (0.33 cm) 
falvastagságú, rotációsan öntött darabunkhoz. 
 

Öntvény leválasztása  Megkötése  Alkalmazása 
Leválasztás - 90 perc elteltével a műanyag elég szilárd, hogy leválasszuk az öntőmintáról. A műanyag nagyon 
törékeny, óvatosan távolítsuk el. Megkönnyíti a feladatot, ha a mintára Universal Mold Release-t kenünk. Minél 
tovább hagyjuk állni az anyagot, annál ridegebbé válik; végső állagát 24 óra múltán éri el. 
 
Hőmérséklet – A magas hőmérsékletnek (80°F/26°C) kitett öntvények meglágyulhatnak, eldeformálódhatnak. 
Használat előtt 24 óráig tartsuk szobahőmérsékleten vagy hűvösebb helyen az öntvényeket. 
 
Alkalmazás – tárgyon: Az anyagot hagyjuk kötni legalább 6 órán át, mielőtt valamilyen szilárd felülethez 
„csapnánk” (falhoz, padlóhoz, stb). 
Alkalmazás – személyen: A falvastagság sehol se legyen több 1/8 hüvelyknél (0.33 cm), ha a darabot élő ember 
fején „törjük szét”, továbbá legalább 16 óráig hagyjuk állni az anyagot szobahőmérsékleten, hogy elnyerhesse 
végső ridegségét. 
 
Figyelem: Nem megfelelően megkötött, vagy 1/8 hüvelyknél (0.33 cm) vastagabb falú öntvény szétzúzása 
valamely testrészen fokozottan balesetveszélyes! 

 
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! Az A-komponens módosított alifás diizocianát. 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 



vízmentes kéztisztítóval távolítsuk el, majd szappanos vízzel öblítsük le. Lásd az Anyagbiztonsági Adatlapot 
(MSDS). A B-komponens szem- és bőrirritációt okoz. Hosszan tartó vagy gyakori bőrkontaktus elkerülendő! A 
bőrről szappanos vízzel mossuk le. Ha a szemünkbe kerül, bő vízzel 15 percig öblítsük, majd azonnal forduljunk 
orvoshoz. 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.   
 

Kérdése van? 
Honlapcím: www.smooth-on.com 

 
    


