
CLEAR FLEX 50 & 95 
Víztiszta uretángumi 

 
TERMÉKLEÍRÁS 
A Clear Flex 50 és a Clear Flex 95 termékeink víztiszta, folyékony uretángumi-vegyületek, kifejezetten azokra a 
feladatokra kifejlesztve, ahol elsődleges szempont a tökéletes átlátszóság és ellenállás a napfénynek. Alacsony 
viszkozitásuk miatt könnyű őket keverni és önteni. A Clear Flex 50 és 95 szobahőmérsékleten köt meg, 
elhanyagolható zsugorodással. A megszilárdult öntvények átlátszóak, hajlékonyak, és nem érzékenyek az UV-
fényre. Színezőanyagok hozzáadásával élénk színeket és színhatásokat érhetünk el. Felhasználási területei 
többek közt: Átlátszó öntvények, modellmásolatok, díszítőelemek, speciális effektusok és prototípusok 
alkotóelemeinek készítése.  
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 ~Shore-keménység 

~Megmunkálhatósági 

idő 

~Kötésidő (zselés 

állag) 

Clear Flex 50 

50 rész A 100 rész B-
hez, súly szerint (1 A 

: 2 B) 
50A* 25 perc 40 perc * 

Clear Flex 95 

100 rész A 150 rész 
B-hez, súly szerint 

(1 A : 1.5 B) 
95A* 25 perc 40 perc* 

 

Tulajdonságok 
Viszkozitás 

(A+B 

keverve) 

G/CC Cm3/kg Szakítószilárdság 
Szakadási 

nyúlás 
Tépőszilárdság Zsugorodás 

Clear Flex 50 250 cps 1.04 966.14 17.25 kg/cm2 500% 1.725 kg/cm2 
0.00381 
cm/cm 

Clear Flex 95 250 cps 1.04 966.14 172.5 kg/cm2 175% 13.8 kg/cm2 
0.0071 
cm/cm 

*A kötésidő függ az öntvény vastagságától és alakjától. Lásd a termékleírás hátoldalán található „Az anyag 
megkötése” c. részt. 
 

Előkészületek Formaleválasztó használata  Az anyag kimérése 
Egyes anyagokat szigetelővel kell ellátni…A gumi- és modellfelszín közti összetapadás megakadályozása végett 
a porózus anyagból (gipsz, beton, fa, kő, stb.) készült modelleket a formaleválasztó alkalmazása előtt 
szigetelőanyaggal kell ellátni. A legjobb szigetelő erre a feladatra a Superseal (forgalmazza a Smooth-On). 
Durva kontúrvonalakkal rendelkező modellekhez szórófejes kiszerelésű sellak a megfelelő. A kén- (Roma 
Plastalina) illetve nedvességtartalmú modellezőagyagokat is szigetelni kell. A munka folytatása előtt hagyjuk 
teljesen megszáradni a szigetelőt. 
 
Formaleválasztó alkalmazása...Legtöbb esetben formaleválasztóra van szükség, amely segíti az elkészült 
öntvény leválasztását. Kifejezetten kokillakészítésre való formaleválasztót használjunk! Minden gumival 
érintkező felületet lássunk el bő réteg formaleválasztóval.  ~FIGYELEM: A megfelelő lefedettség érdekében 
puha ecsettel finoman kenjük szét a formaleválasztót a modell teljes felületén, majd permetezzünk rá újabb, 
leheletfinom réteget. Hagyjuk a formaleválasztót száradni 30 percig. 
Mivel nincs két tökéletesen azonos feladat, mindig javasolt egy kisebb próba elvégzése, ha kérdéses a 

termék alkalmassága az adott célra. 



Gumikokilla használata esetén – Nem szükséges formaleválasztót használnunk, ha Smooth-On Mold Max 
szilikongumit használunk. Újonnan készített szilikonkokilla esetén a Clear Flex kiöntése előtt a gumit 6 órán át 
150°F / 65°C-on utóhőkezeljük, majd hagyjuk kihűlni. Nem javasolt gyors kötésű szilikonokba önteni, mivel 
ezek esetleg gátolhatják az anyag megkötését. Ha Smooth-On uretángumiba öntünk, öntés előtt a minta felületét 
lássuk el Universal Mold Release formaleválasztóval.  
 
Az anyag kimérése…FIGYELEM: A B-komponenst kimérés előtt alaposan fel kell kavarni! A Clear Flex 
50-hez és Clear Flex 95-höz tartozó helyes keverési arányok fent láthatóak. Öntsük keverőedénybe a szükséges 
mennyiségű A-komponenst. Ezt követően mérjünk ki megfelelő mennyiségű B-komponenst, és adjuk a 
keverőedényben levő A-komponenshez. 
 
FIGYELEM: A csomagolás felbontása után drasztikusan csökken a termék tárolhatóságának ideje. Az anyag 
kimérése után azonnal zárjuk vissza a dobozokat! A megmaradt terméket a lehető legrövidebb időn belül fel kell 
használni. Jelentősen növekszik a megmaradó termékek tárolhatóságának ideje, ha visszazárás előtt a 
tárolóedényt XTEND-ITTM száraz gázréteggel megtisztítjuk. 

 

Az anyag keverése és kiöntése 
A vegyszereket meleg környezetben kell tárolni és felhasználni (72° F / 23° C). FIGYELEM: A B-komponenst 

kimérés előtt alaposan fel kell kavarni! A megfelelő mennyiségű A- és B-komponenst 3 percen át alaposan 
meg kell keverni, keverés közben többször is lekaparva az edény oldalához és aljához tapadt anyagot. Nagy 

mennyiségek egyidejű keverése esetén (16 lb/7 kg-nál több) alkalmazzunk gépi keverést 3 percen át (például 
rácsos keverőfejjel ellátott fúrógéppel), majd kézzel óvatosan keverjük még egy percig, a fent leírtaknak 
megfelelően. Ezt követően öntsük át az edény teljes tartalmát egy másik, tiszta edénybe, és ismételjük meg az 
eljárást. Ha színezőt vagy töltőanyagot adunk a Clear Flex 50-hez vagy Clear Flex 95-höz, az adalékot alaposan 
keverjük el a B-komponenssel, mielőtt hozzáadnánk az A-komponenst.  
 
Ha kiöntés előtt légmentesítjük az anyagot, 2-3 percig tegyük ki 29 Hgmm nyomásnak, vagy addig, amíg az 
anyag fepuffad, majd megtörve visszaesik. Az edényben legyen hely az eredeti térfogat három-négyszeresének. 
 
Az anyag kiöntése… Ha gumiból készült kokillába öntjük Clear Flex 50–t vagy Clear Flex 95-öt, egyetlen 
pontba, a kokilla legmélyebb pontjába öntsük a keveréket. A modell tokosítása esetén ne közvetlenül a tárgyra 
öntsük a vegyszert. Hagyjuk a keveréket kiegyenlítődni. Egyenletes tempóval minimalizáljuk a bennragadó 
levegő mennyiségét.  
 
Legjobb eredmény érdekében… A legjobb eredményt nyomás alatti öntéssel érhetjük el. Az elkevert 
vegyületet kiöntjük, majd az egészet (kokilla, gátszerkezet, stb.) nyomáskamrába helyezzük, ahol legalább 2 
órán át 60 PSI (4.2 kg/cm2) légnyomásnak tesszük ki. 
 

Öntési vastagság  Az anyag megkötése Utóhőkezelés 
Utóhőkezelés… Az utóhőkezelt Clear Flex 50 és Clear Flex 95 öntvények hőállóbbak, és elérik fizikai 
tulajdonságaik felső korlátait. Ajánlott utóhőkezelni, ha az öntvény vékony, vagy alacsony tömegsűrűségű. Az 
öntvényeket öntőmintában, vagy valamilyen tartószerkezetben utókezeljük. 
Az utóhőkezelés menete: hagyjuk az anyagot 6-8 órán át száradni szobahőmérsékleten, majd 16 órán át 150 - 
160 F (65 - 72 C)-on. Az öntőminta vagy tartóváz leválasztása előtt hagyjuk az öntvényt szobahőmérsékletűre 
hűlni. 
 
Legtöbb alkalmazás esetén elegendő, ha az öntvény szobahőmérsékleten (70 F/ 22 C), 24-48 órán át szárad.  Az 
öntvények szobahőmérsékleten tárolva 5-7 napon belül érik el végleges fizikai tulajdonságaikat. Ha 12 óránál 
hamarabb távolítjuk el a mintából az öntvényt, annak felszíne ragacsos maradhat. Ez kiküszöbölhető, ha az 
öntvényt 4-6 órán keresztül 150 F / 65 C hőmérsékletnek tesszük ki. ¼ hüvelyk / 0.64 cm-nél vékonyabb 
öntvényen alkalmazzunk utóhőkezelést! 
 

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! A Clear Flex 50 és Clear Flex 95 A-komponense 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.   
 

Honlapcím: www.smoothon.hu 


