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Mísení kauèukových past Lukopren N s katalyzátorem

Lukopren Katalyzátoru

Lukopren Katalyzátoru

– silikonové kauèuky

jsou silikonové dvouslo�kové kauèuky takzvaného kondenzaèního typu. Po smíchání pasty s kata-
lyzátorem dochází k vulkanizaci v celé hmotì bìhem nìkolika hodin za tvorby silikonové pry�e, která nemá adhezi
k podkladu. Dávkování jsou 1,5% hmotnostní ( , ), 2% hmotnostní
( , nebo2,5% hmotnostní ( ).

odolnost vùèi povìtrnostním vlivùm, sluneènímu záøení, ozonu, bakteriím a houbám
separaènívlastnosti vùèi øadì neporézních povrchù vèetnì odlévaných pryskyøic,
odolnost vùèi elektrickému oblouku a koronì a to i pøi tepelném zatí�ení,
odolnost vùèi slabýmkyselinám azásadám,polárním rozpouštìdlùm a vìtšinìsolí.

Jsou vhodné pro zhotovování pru�ných forem, jsou schopné reprodukovat jemné detaily, mají dobré separaèní
vlastnosti, malé smrštìnía tepelnouodolnost.

je univerzálním typem. Slou�í k výrobì forem, do nich� lze odlévat synt. pryskyøice, sádru, vosk,
beton. Dále se pou�ívá k výrobìrozebíratelných tìsnìní a pøírubových tìsnìní, k zalévánív elektrotechnice apod.

je kauèuk s omezenou stékavostí. Je urèen pro snímání reliéfù ze šikmých a svislých stìn, vyu�ívá
se pøi výrobì velkých forem (sochy). Nanáší se stìrkováním, vhodnýpro restaurátory.

je kauèuk s nejni�ší viskozitou, s výbornou zatékavostí a vìrností otiskù. Vyu�ívá se
pøevá�nì v defektoskopii a elektrotechnice. Umo�òuje dobré probarvování pomocí anorganických a vybraných
organických pigmentù.

je støednì viskózní pasta, která má po zvulkanizování na silikonovou pry� výraznì vyšší ta�nost
a odolnost vùèi natr�ení. Z tohotodùvodu sedoporuèuje pøedevšímna výrobunároènìjších forem.

je viskózní pasta, kterápo zvulkanizování vytváøí silikonovou pry� s vysokou tepelnou odolností.
Kromì vybraných plniv obsahuje i tepelný stabilizátor silikonového pojiva. Je urèen pro výrobu forem pro odlévání
nízkotavných kovù (slitiny olova,cínu, antimonu) do teplot 320 °Ca pro výrobu tepelnì odolných tìsnìní pro tepelná
zaøízení (napø. sušárny).

je kauèuk se zvýšenou tepelnou vodivostí. Je urèen k zalévání souèástek
v elektrotechnice v místech, kde je potøeba zvýšená tepelná vodivost materiálu, napø. zalévání transformátorù. Je
svìtle šedébarvy, s mo�ností dalšího probarvování. Není urèen provýrobu forem!

je silikonový polymer apou�ívá se k zalévání v elektrotechnice, plošnému lepení skel (za pou�ití
primeru) Není urèenk výrobì forem.

Proto�e skladováním pasty mù�e dojít k èásteèné sedimentaci pigmentù a plniv, je tøeba nejprve celý obsah øádnì
zhomogenizovat pomocí ploché stìrky. Potøebné mno�ství zhomogenizované pasty se odvá�í do pøimìøenì velké,
nejlépe plastové nádoby a smíchá se s pøedepsaným mno�stvím (viz. tabulka na
stranì 3). Smìs se dokonale rozmíchá plochou stìrkou, hlavnì na dnì a v rozích nádoby tak, aby nedošlo
k vmíchání vzduchu do hmoty. Proto se nesmí zamíchání provádìt vrtulovým míchadlem
pomocí elektrické vrtaèky. Doba zpracování zhomogenizované pasty s katalyzátorem je cca 10 - 60 min (dle typu
kauèuku). Vyšším pøídavkem katalyzátoru se docílí vìtší rychlosti vulkanizace a tím i zkrácení doby zpracování, ale
i ne�ádoucího zvìtšení lineárního smrštìní. Ztí�í se té� odchod bublinek vzduchu ze zalévaných povrchù, proto se vyšší
dávka katalyzátoru nedoporuèuje.
K eliminaci vzduchových bublinek lze smìs po zamíchání evakuovat (vzhledem k rozpínání vzduchových bublinek nutno
volit vìtší nádobu). Bez pou�ití evakuace je nutno pastu s katalyzátorem nanášet postupnì v tenkých vrstvách a v�dy
vyèkat odchodu vzduchových bublinek, pøípadnì je pomocí špejle nebo párátkaodstranit. Nedoporuèuje se zahøívání
v prùbìhu vulkanizace z dùvodu nebezpeèí zvýšeného vzniku bublinekvlivem tvorby plynnýchzplodin.

·
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Sortiment je od roku 2006 rozšíøen o vysokopevnostní . Jedná se o kauèuk pro výrobu velmi
nároèných a svlékacích forem. Svými vlastnostmi i pou�itým katalyzátorem se od ostatních odlišuje,
proto je pro nìj zpracován samostatný prospekt.
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Dávkování Lukopren Katalyzátoru pomocí pipety
Lukopren Katalyzátoru

Lukopren Katalyzátoru

Øedìní kauèukových past
LukoprenN

Barvení kauèukovýchpast
Lukopren N Super N 6681

Lukosiol M 500
Lukopren N 1522 N 5221

Lukoprenù N1725 N5541

Odmaš�ovací, adhezní a separaèní pøípravky
Lukopreny N

Lukopren Odmaš�ovaè
Lukopren Primer A N

Lukopren N

Lukopren Separátor

Lukopren Parafínový Separátor Lukoprenu
Separátoru

Zhotovování pru�ných forem aotiskù
Pøíprava modelù

Lukoprenu
Separátoru

Lukopren Parafínový Separátor
LukoprenuN

Odlití formy
Jednoduchýmodel

Trojrozmìrný model

Lukopren
Parafínový Separátor

Pro pøesnìjší objemové dávkování je v kartonku pøilo�ena plastová pipeta o objemu
3 ml s dìlenímpo 0,5 ml.Mno�ství menší ne�0,5 ml lze dávkovat poètem kapek:
Objem (ml) 0,1 0,2 0,3
Poèet kapek 4 - 5 9 13
Potøebné nasátí se provede zmáèknutím balónku v horní èásti pipety. Èištìní pipety je tøeba
provést ihnedpo pou�ití a to propláchnutím lihem, acetonem nebo benzínem.

Všechny pasty lze navzájem mísit a tím regulovat koneènou zatékavost.

a lze dobøe probarvovat anorganickými tepelnì odolnými pigmenty. Aplikují se nejlépe
formou past utøených z 2hmot. dílùpigmentu a1 hmot. dílu silikon. oleje .Doporuèené mno�stvípasty
je 1 hmot. %. a je mo�né probarvit jen do nìkterých odstínù (díky obsahu bílého plniva
nelze dosáhnout napø. èerné). Pigmentace a je v dùsledku jejich zabarvení obtí�ná.

nemají adhezi k neporézním podkladùm jako sklo, smalt, ocel, hliník apod. Adheze lze dosáhnout
pomocí spojovacího prostøedku, kdy se daný povrch odmastí pøípravkem a poté se nanese
adhezní pøípravek nebo (viz strana èíslo 4). Cca po 20 minutách (po odpaøení nosného
rozpouštìdla) lze nanášet katalyzovanou pastu . Pou�ití spojovacích pøípravkù se rovnì� doporuèuje pøi
výrobì tzv. vrstvené formy, pokud jsou delší intervaly pøi nanášení jednotlivých vrstev kauèuku.
Pøi výrobì forem je vhodné potøít plochy, model a hradítka separaèním pøípravkem , který po
zaschnutí vytvoøí pevný film s dobrými separaèními vlastnostmi. Jeho odstranìní se provede omytím vodou. K separaci se
nedoporuèujípøípravky jako olej, vazelína apod, které narušují silikonovou pry� ji�od poèátku vulkanizace.
Proseparaci kontaktù silikon-silikon pøi výrobìvícedílných forem je tøeba provést dokonalou separaci. K tomu je urèen

. Obsahuje rozpouštìdlo, které narozdíl od vody obsa�ené v
, doká�e smoèit silikonový povrch a zajistí rovnomìrný separaèní film. Separaci je tøeba provádìt velmi

dùslednì, nejlépe ve dvou vrstvách av�dy vyèkat dokonalého odpaøení rozpouštìdla.

Model mù�e být zhotoven ze døeva, kovu, plastické hmoty, keramiky, sádry, vosku, papíru, mramoru, kamene nebo jílu.
Najeho povrchu musí být odstranìny povrchové vady, není-li úmysl tyto nerovnosti dále reprodukovat.
Povrchy modelù porézních materiálù musí být utìsnìny lakovými nátìry. Pokud je po�adován vysoký lesk odlitkù
z forem, doporuèuje se opatøit povrchy modelùvoskovýminebo polišovými nátìry.
K dosa�ení dobré separace se doporuèuje potøít povrch modelù slabou vrstvièkou (pomocí hadøíku)

ev. jiným separaèním pøípravkem. Pro separaci modelù ze silikonové pry�e nebo jiného vodoodpudivého
materiálu je urèen . Po jeho zaschnutí je mo�no provést odlití pomocí nakata-
lyzovaného .U sádrového modelu staèí zpravidla pouhé smoèení vodou.

(plastické obrázky, mince, znaky, ornamenty)
Model se umístí do pomocné nádoby nebo boxu zhotoveného z hradítek. Pøipravená kauèuková pasta se lije slabým
proudem tak,aby se vylouèilo tvoøení vzduchových bublinek a rozrušily se bublinky ji� vzniklépøi zamíchání katalyzátoru.
Mechanická odolnost formy mù�e být zvýšena sí�ovými tkaninami, napø. gázou, hedvábím, pytlovinou nebo
polyesterovou tkaninou. Tlouš�ka stìn modelù o rozmìru cca 30 cm nemá být vìtší ne� 1 cm, u foremmenších modelù
bynemìla pøesáhnout 5-8 mm.

U jednodušších trojrozmìrných modelù ( s rovnomìrnou tlouš�kou ve všech smìrech ) a menších sošek lze pøipravitdvou
nebo vícedílnou formu pouze ze silikonového kauèuku. K separaci spojù kauèuk - kauèuk se pou�ívá

.

Pøi separaci tenké vrstvy kauèuku mù�e dojít pùsobením rozpouštìdla v separátoru ke vratné derofmaci, která zmizí po
jeho odpaøení (cca 1 hod).

: Parafín obsa�ený v se pøi teplotách pod 20 °C vysazuje z
roztoku v podobì mléènì bílého zákalu nebo vloèek. Pro správnou funkci separátoru je tøeba tento zákal odstranit
ohøevem lahvièky nad 20°C a separaci provádìt pøi této teplotì.

U slo�itýchmodelù s nerovnomìrou tlouš�ou a nároèným reliéfem se doporuèuje výroba tzv.
vrstvené formy z . Postupnì se pomocí štìtce nanáší 3 a� 5vrstev kauèuku v�dy po zvulkanizování
té pøedchozí. Mezi posledními vrstvami mù�e být vlo�ena gáza nebo tkanina. Optimální tlouš�ka formy je 2-3 mm.
V tomto pøípadì je nezbytné vytvoøení sádrového, betonového nebo polyuretanového lo�e kezpevnìní formy.

Upozornìní Lukoprenu Parafínovém Separátoru

Lukoprenu N 5221



Jestli�e se z jednoho modelu vyrábí více forem, mù�e vlivem úbytku separaèní vrstvièky dojít k postupnému pøilepování
kauèuku k modelu. V tompøípadì je nutné nátìr obnovit. Odformování a vyjmutí modelu je
vhodné provádìt po 24 hodinách vulkanizace.

Pro dosa�ení objemové stabilizace formy je vhodné ještì pøed prvním pou�itím formu temperovat. Temperace se
provádí záhøevem v sušárnì s výmìnou vzduchu postupným zvyšováním teploty na 150 °C a ponecháním po dobu
30 minut pøi této teplotì. Pøi odlévání kovù a slitin pøi teplotì okolo 300 °C je vhodné ponechat formu mírnì zahøátou
(cca 50 °C), aby nedošloke zchlazení roztaveného kovu døíve, ne� zateèe do všechmíst modelu.

Lukoprenu Separátoru

Temperování forem

Výroba forem ze silikonového kauèuku Lukopren N je velmi podrobnì popsána v technologickém
postupu, který je k dispozici u výrobce.

Základníparametry
Vlastnosti kauèukových past a dávkováníLukoprenu Katalyzátoru

Fyzikálnì-mechanické vlastnosti

Orientaèní hodnoty elektrickýchvlastností vulkanizátù Lukoprenu N

Lukopren NParametr

Barva

Viskozita

Hustota

Lukopren

Katalyzátor

Lukopren

Katalyzátor

PND

SKP

1522

bílá a�

krémová

10 - 15

1250

2,0

2,5

47-307-87

25.13.20

1725

okrová

190 - 250

1250

2,0

2,5

47-307-87

25.13.20

Super

prùsvitná,

modrá

6 - 10

1040

2,5

2,5

47-307-87

25.13.20

5221

slonová

kost

14

1100

1,5

1,7

47-307-87

25.13.20

5541

èerveno-

hnìdá

20

1200

1,5

1,8

47-299-02

25.13.20

6681

holubièí

šeï

19

1580

1,5

2,4

47-298-03

25.13.20

1000

transparent

2,5 - 3,5

980

4,0

4,0

47-308-87

24. .5716

(Pa.s/20 C)

(kg/m )

(hm. %)

(obj. %)

o

3

Lukopren N

Tvrdost

Pevnost

v tahu

Ta�nost

Lineární

smrštìní

Tepelná

odolnost

1522

51

1,9

120

max. 0,5

-50/+180

1725

55 - 60

2,9

110

max. 0,5

-50/+180

Super

30 - 35

1,4

200

max 0,6

-50/+180

5221

23

1,7

340

max 0,4

-50/+180

5541

50 - 55

2,2

120

max 0,5

-50/+250

6681

57

2,2

70

max 0,5

-50/+180

1000

<30

–

–

–

-50/+180

( ShA)

(MPa)

(%)

(%)

( C)

o

o

Vlastnosti Lukopren N 1522 Lukopren N 1725

min. 10

min. 13

12 min. 10

min. 13

12(W.cm)

(kV/mm)

Mìrný odpor

Elektrická pevnost

Permitivita od 400-800 Hz
od 100 kHz-1 MHz
od 2-10 MHz

Ztrátový èinitel od 100-200 kHz
od 100 kHz-1 MHz
od 2-10 MHz

5-9
5-7
4-6

5-9
4-7
4-7

2,2-2,6
3,0-3,4
3,1-3,5

2,1-2,5
2,8-3,2
2,9-3,3

(tg .10 )d -3



Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní. Uvedené typy aplikací nejsou zcela
vyèerpávající. V pøípadì pochybností nebo nejasností se obra�te na Oddìlení obchodnì-technických slu�eb Luèebních
závodùa.s. Kolín,tel.: 321 741 350-2, e-mail: ots@lucebni.cz.

Lepení silikonové pry�e
Lukoprenu N

Lukopren S 6410
Silikonová pry� z nemá velkou strukturní pevnost. Zejména èastým namáháním mù�e dojít k jejímu
natr�ení. Lepení se provádí jednoslo�kovým silikonovým tmelem v tubièkách (25 ml) opatøených
špièkou.

Ochrana zdraví

Balení
Lukoprenu Katalyzátoru N 1522, N 1725, N 6681 N 5541

NSuper N5221

Skladovatelnost

Pøed upotøebením øádnì promíchat!

Likvidaceobalù a nespotøebovaných zbytkù
LukoprenN

LukoprenKatalyzátor

a) Kauèukové pasty jsou v dodávaném stavu fyziologickynezávadné.
b) Lukopren Katalyzátor je klasifikován jako nebezpeèný chemickýpøípravek. Pøed pou�itím si dùkladnì pøeètìteetiketu

a bezpeènostní list aøiïte se tamuvedenými pokyny.
c) Silikonová pry�, vzniklá dokonalým zvulkanizováním pasty s katalyzátorem, je inertní.

kartonek (pasta + 30 g + pipeta) 1 kg - a
900g - a

kbelíky 5 kg, 10 kg

12 mìsícù od data výroby v pùvodních obalech. Výrobek v plastových obalech skladovat max. ve 2 vrstvách.

Vyprázdnìný obal lze likvidovat spoleènì s komunálním odpadem pøíp. recyklovat jako druhotnou surovinu.
Nespotøebované zbytky výrobku lze po provedené vulkanizaci (pøidáním katalyzátoru) likvidovat spoleènì
skomunálním odpadem. V pùvodním pastovitém stavu je mo�ná pouze likvidace ve spalovnì nebezpeèných odpadù.

Zbytky spálit ve spalovnách nebezpeèného odpadu, vypláchnuté obaly je mo�né recyklovat nebo likvidovat jako
komunálníodpad. Pøípravek nesmí vniknout do zdrojù podzemníchvod a recipientù povrchových vod.

Pomocné pøípravky k silikonovým kauèukùm
Pomocné pøípravky jsou urèeny ke zvýšení u�itné hodnoty silikonových dvouslo�kových kauèukù, zejména pøi jejich
chování k podkladu. Podrobné informace ke všem pøípravkùm jsou uvedeny v samostatnémprospektu.

vodou øeditelný pøípravek zajiš�ující separaci ploch a modelù pøi výrobì forem z dvouslo�kových kauèukù

pøípravek slou�ící k odmaš�ování neporézních povrchù pøed nanášením jednoslo�kových silikonových tmelù
a k odstraòování jejichvulkanizátù. Lze jej pou�ít té� k odstranìní nevytvrzené polyuretanové montá�ní pìny.

spojovací prostøedek s kyselým adhezním systémem pro zvýšení adheze dvouslo�kových kauèukù
na neporézní podklady a adheze jednoslo�kových tmelù na ménì vhodné neporézní

podklady.

spojovací prostøedek pro zvýšení adheze jako u
kdy nemù�e být pou�it spojovací prostøedek reagující kysele.

Lukopren Parafínový Separátor
· rozpouštìdlový separaèní prostøedek slou�ící ke vzájemné separaci jednoslo�kových tmelù

a dvouslo�kových kauèukù

s neutrálním adhezním systémem

LUKOPREN S
LUKOPREN N.

LukoprenSeparátor

LukoprenOdmaš�ovaè

LukoprenPrimer A

LukoprenPrimer N

·

·

·

·
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LUKOPREN N LUKOPREN S
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