
CRYSTAL CLEAR 
Termékcsalád 

Merev uretánvegyületek öntvényekhez – KIZÁRÓLAG IPARI 
HASZNÁLATRA! 

 
TERMÉKLEÍRÁS 
Crystal Clear 200, 202, 204 és 206 termékeink víztiszta anyagok, melyeket kimondottan a tökéletes 

átlátszóságot igénylő feladatokra fejlesztettünk ki. Mind merev uretán öntőgyanta, csak kötés- és 

megmunkálhatósági időben különböznek egymástól. Alacsony viszkozitásuk miatt keverésük és kiöntésük 

könnyű. A Crystal Clear termékek szobahőmérsékleten* szilárdulnak meg, zsugorodásuk elhanyagolható.  Az 

elkészült öntvények nem ridegek, és ellenállnak az UV-fénynek. Színezőanyagok hozzáadásával élénk színeket 

és színhatásokat érhetünk el. Felhasználási területei: tokosítás, modell-prototípusok, lencsék, szobor-másolatok, 

díszítőelemek, ékszerek, speciális effektusok és színházi kellékek 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: 100A: 90B, súly szerint   ~Shore-keménység: 80D* 

 Megmunkálhatósági idő Teljes kötésidő Önthető vastagság Min./Max* 

Crystal Clear 200 20 perc 16 óra        1.27 cm/7.62 cm 

Crystal Clear 202 9 perc   90 perc                   0.16 cm/1.27 cm 

Crystal Clear 204 120 perc 48 óra                     7.62 cm/15.24 cm 

Crystal Clear 206 180 perc 48 óra                 >15.24 cm 

A Crystal Clear 220, keményebb, prototípusok készítésére alkalmas termék. 

A CC220 külön termékleírással rendelkezik, melyet megtalál a Smooth-Onnál, vagy a világhálón:  

www.smoothon.hu 
 

Tulajdonságok Viszkozitás 
[mPas] 

Sűrűség 
[g/cm3] 

Fajlagos 
térfogat 
[cm3/kg] 

Szakítószilárdság 
[MPa] 

Nyomószilárdság 
[MPa] 

Zsugorodás Keverési 
arány 
[Súly] 

A-komponens 300 1.04 - - - - 100 

B-komponens 800 1.03 - - - - 100 

Keverve 600 1.036 962.53 17,25 276 Változó  

Szakadási nyúlás: 10%  Nyújtási modulusz: 7590 kg/cm2  Hajlítószilárdság: 75,9 MPa 
Dielektromos szilárdság - 260 mls vastag vpm . . . 260   Fajlagos ellenállás @ (ohm/cm) . . . 1.4 x 1015 

Dielektromos állandó @ 25C 1 Khz-en . . . . . . . 3.34   Szóródási tényező @ 25C 1Khz-en . . . . . . . . . 0.01 

*A kötésidő függ az öntvény vastagságától és alakjától. Lásd: "Az anyag megkötése" c. részt a termékleírás 

hátoldalán. 

 

 

 

Előkészületek A kokilla anyagának kiválasztása Az anyag kimérése 
Szellőzés… a megfelelő szellőzés nélkülözhetetlen! NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 

Health – a foglalkozási biztonság- és egészségügy nemzetközi intézete) által elismert maszk segítségével 

megakadályozhatjuk a felszálló gőzök belégzését. Latex-kesztyűben és hosszú ujjú munkaruhában megóvhatjuk 

bőrünket a vegyszertől (lásd a termékleírás hátoldalán található biztonsági tájékoztatót, illetve az 

Anyagbiztonsági Adatlapot - MSDS). Kizárólag tökéletesen száraz keverőedényeket és –eszközöket 

használjunk! 

 



A kokilla anyagának kiválasztása…A Crystal Clear műanyagok öntésekor használjunk Smooth-On Mold 

MaxTM szilikonból vagy Smooth-On uretángumiból készült kokillát. Ne használjunk semmilyen más szilikon- 

vagy uretángumi terméket. Ha kérdéses a felszínek összeférhetősége, készítsünk próbaöntést! A műanyag 

szabályos megkötése érdekében az újonnan öntött Mold Max™ szilikonmintát 8 óráig utóhőkezeljük 60° C/150° 

F hőmérsékleten, és hagyjuk kihűlni a gyanta kiöntése előtt. Poliuretán öntőmintánk legyen száraz, és kezeljük 

megfelelő formaleválasztóval (például a Smooth-On Universal Mold Release-ével). ~FIGYELEM: A megfelelő 

lefedettség érdekében puha ecsettel finoman kenjük szét a formaleválasztót a modell vagy a minta teljes 

felületén, majd permetezzünk rá újabb, leheletfinom réteget. A kiöntés előtt 20 percig hagyjuk száradni a 

formaleválasztót. 

 
Kimérés… A vegyszereket meleg környezetben kell tárolni és felhasználni (72° F / 23° C). A megfelelő keverési 

arány 100A:90B, súly szerint. A komponensek megfelelő kiméréséhez szükségünk lesz egy jól működő, 

érzékeny (gramm-skálás) mérlegre. A keverőedénybe öntsünk megfelelő mennyiségű A-komponenst! Ezt 

követően mérjünk ki megfelelő mennyiségű B-komponenst, és keverjük az A-hoz.  

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. 
 

Keverés és kiöntés 
Alaposan keverjük meg a vegyszert, 2-3 percen keresztül, közben többször lekaparva az edény oldalára és 

aljára tapadt anyagot. Színezéket vagy tömítőanyagot előzőleg kell külön a Crystal Clear B-komponenshez 

keverni, mielőtt hozzáadnánk az A-komponenst. 

Ha kiöntés előtt légmentesítünk, 2-3 percig légmentesítsük a keveréket 29 hgmm nyomáson, megfelelő 

vákuum-kamrában, míg a keverék felpuffad, majd megtörve visszaesik. Az edényméret meghatározásakor 3-4-

szeres térfogat-növekedéssel számoljunk.  

 

Az anyag kiöntése… Ha gumiból készült kokillába öntjük a Crystal Clear-t, egyetlen pontba, a kokilla 

legmélyebb pontjába öntsük. 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 4.2 kg/cm2 

légnyomásnak tesszük ki. A CC-202-át legalább 1, a CC-200-at legalább 2, a CC-204-et pedig legalább 6 órán át 

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

 
Öntési vastagság  Az anyag megkötése Utóhőkezelés 
Utóhőkezelés… Utóhőkezelés esetén az öntvények hőállóbbá válnak, és elérik fizikai tulajdonságaik felső 

korlátait. Az utóhőkezelés ajánlott, ha az öntvény vékony, vagy alacsony tömegsűrűségű. Az öntvényeket 

öntőmintában, vagy valamilyen tartószerkezetben utóhőkezeljük. Az utóhőkezelés menete: hagyjuk az anyagot 

6-8 órán át száradni szobahőmérsékleten, majd 6 órán át 150 - 160 F (65 - 72 C)-on. Az öntőminta vagy tartóváz 

leválasztása előtt hagyjuk az öntvényt szobahőmérsékletűre hűlni. 

 

A vegyszereket meleg környezetben kell tárolni és felhasználni (72° F / 23° C). Az öntvények 

szobahőmérsékleten tárolva 5-7 napon belül érik el végleges fizikai tulajdonságaikat. Ha az ajánlott kötésidő 

letelte előtt távolítjuk el a mintából az öntvényt, annak felszíne ragacsos maradhat. Ez kiküszöbölhető, ha az 

öntvényt 6 órán keresztül 150 F / 65 C hőmérsékletnek tesszük ki. 

 

Kötésidő és az öntvény vastagsága – A kötésidő és a zsugorodás mértéke minden Crystal Clear termék esetén 

függ a tömegsűrűségtől, az öntvény vastagságától, alakjától, stb. Például: 200 gramm tömegű CC 200 hamarabb 

köt meg, ha kúp alakú edényben (pohárban) áll, mint ha vékony, 1 mm vastagságú, 3 négyzetcentiméter területű 

lapként öntjük ki. Ez a pohárban levő nagy koncentrációjú anyag által termelt hőből adódik, szemben a lap-

öntvény által szétsugárzott hővel. Az öntvények UV-fény hatására nem sárgulnak, színük azonban idővel 

sötétebbé válhat. 

 

Melyik Crystal Clear termékre van szükségem az adott feladathoz? 
SZÜKSÉG LEHET NÉMI KÍSÉRLETEZÉSRE – ezen termékek több száz különböző feladatra alkalmasak, 

ezért nem garantálhatjuk egy adott terméktípus alkalmasságát egyetlen konkrét feladatra vonatkozóan. A 
zsugorodás mértéke tömeg- és alakfüggő. Végezzünk próbaöntést, ha kérdéses, valóban megfelel-e célunkra az 

adott Crystal Clear termék. 



 
• A Crystal Clear 200 ½-3 hüvelyk (1.27-7.62 cm) vastagságú, legfeljebb 7.25 kg súlyú öntvény 

készítésére alkalmas. Megmunkálhatósági ideje 20 perc, kötésideje 16 óra. 7.62 cm-nél nagyobb 

vastagságot több réteg öntésével érhetünk el. 

• A Crystal Clear 202 vékony darabok öntésére való. A 9 perces megmunkálhatósági- és 90 perces 

kötésidővel rendelkező CC 202-t az 1/2 hüvelyknél (1.27 cm) vékonyabb öntvények készítéséhez 

fejlesztették ki. 

• A Crystal Clear 204 hosszabb megmunkálhatósági időt biztosít (120 perc). Legfeljebb 6 hüvelyk 

(15.24 cm) vastagságú, 15.88 kg súlyú öntvény készítésére alkalmas. Kötésideje 48 óra. 

• A Crystal Clear 206 rendelkezik a leghosszabb megmunkálhatósági idővel. Ez a termék a 6 hüvelyknél 

(15.24 cm) vastagabb öntvények készítésére alkalmas. Kötésideje 48 óra. A termék használata előtt 

lépjen kapcsolatba a Smooth-Onnal, ha technikai segítségre van szüksége. 

 

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 Crystal Clear 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.   

 
Kérdése van? 
Honlapcím: www.smoothon.hu 
 


