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Obszary stosowania 

Masa Remmers Silicon AFM może 
być stosowana do wykonywania 
form masywnych i mocno podcię-
tych form powłokowych np. w kon-
serwacji zabytków, jak również 
ogólnie przy pracach z formami 
w budownictwie. 
 
Właściwości produktu 

 Dobra płynność. 

 Wysoka dokładność odtwarza-
nia i rysunkowa ostrość odlewu 

 Bardzo dobra elastyczność 

 Znakomite właściwości powrotu 
do pierwotnego kształtu 

 Łatwe rozformowanie   

Sposób stosowania  

Masę Remmers Silicon AFM nale-
ży wymieszać z utwardzaczem 
Härter AFM w proporcji 100 : 2 
szpachelką lub mieszadłem, do 
uzyskania jednorodnej masy po-
zbawionej smug. Należy pamiętać 
o czasie przydatności do użycia po 
wymieszaniu komponentów.  

Masę do odlewów można wylewać 
względnie nanieść pędzlem. 
Przez dodanie maks. do 1% wag. 
zagęstnika Remmers Verdickungs-
additiv AFM (nr art. 0738) do Sili-
con AFM, można podwyższyć 

lepkość masy aż do całkowicie 
stabilnej. 
Rozformowanie może nastąpić po 
20 godzinach.  
Dla zapewnienia absolutnego bra-
ku pęcherzy w wulkanizacie należy 

Dane techniczne produktu 

Silicon AFM (Art.-Nr. 0736) 
Kolor: biały 
Gęstość (DIN 53 479): ok. 1,13 g/cm³ 
Lepkość: 32000 mPa·s 
Härter AFM (Art.-Nr. 0737) 
Kolor:  niebieski 
Gęstość (DIN 53 479):  ok. 0,99 g/cm³ 
Lepkość:  3 mPas·s 
Proporcje mieszania 
Silicon AFM : Härter AFM 100 : 2 wagowo 
Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu: ok. 25 min. 
Produkt zwulkanizowany: 
Twardość Shore-A (DIN 53 505): ok. 28 
Wytrzymałość na rozrywanie 
(DIN 53504, S3A): ok. 4 N/mm²

 
 

Wydłużenie przy zerwaniu  
(DIN 53504, S3A):  ok. 350%

 
 

Odporność na dalsze rozdzieranie 
(ASTM D 624, forma B): ok. 23 N/mm²

 
 

Skurcz liniowy po 7 dniach: ok. 0,5%  
 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0736 - 0737 

Silicon AFM, 
Härter AFM 
Ciekła, wytrzymała na rozdzieranie, kondensacyj-
nie sieciująca silikonowa masa do wykonywania 
form odlewniczych 

         

Do zastosowań 
zewnętrznych 

i wewnętrznych 

Proporcja mie-
szania dwóch 

składników 

 

Temperatura 
stosowania 

Malowanie pędz-
lem/polewanie 

Czas przydatności 
do stosowania 

Czass schnięcia - 
dalsza obróbka po 

20 godzinach 

Zużycie łączne na 
1 l wypełnienia 

Przechowywać  w 
miejscu chłod-

nym, ale zabez-
pieczonym przed 
mrozem. Chronić 
przed wilgocią. 
Opakowanie 

zamykać 

Okres przecho-
wywania 
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próżniowo odgazować mieszaninę 
silikonu z utwardzaczem przed 
zastosowaniem (maksymalnie 5 
minut przy 10-20 mbar). 
Przy wykonywaniu form odlewni-
czych na trudnych podłożach, np. 
porowatych piaskowcach jak rów-
nież na porowatych, krzemiano-
wych lub absorbujących wilgoć 
modelach należy zastosować wol-
ny od silikonu środek antyadhezyj-
ny (np. klej do tapet).  
Do sporządzania form pomocni-
czych polecamy Remmers Sa-
niermörtel  EP 2K (nr art. 0941). 
Przed wykonaniem formy pomoc-
niczej zalecamy nałożenie na ze-
wnętrzną stronę formy silikonowej 
cienkiej warstwy odpowiedniego 
środka antyadhezyjnego, np. 
Remmers Schalpaste (nr art. 
1121). Do stosowania wyłącznie 
przez profesjonalnych użytkowni-
ków. 
 
Wskazówki 

Należy bezwzględnie przestrzegać 
podanej proporcji mieszania 
składników A i B.  
Płynne żywice poliestrowe i poliu-
retanowe ograniczają częstość 
wykonywania odlewów z powodu 
swojej agresywności. 

Czyszczenie  

Resztki w pojemniku do mieszania 
należy pozostawić, aby zwulkani-
zowały a następnie ściągnąć.  
Z ubrania można usunąć zwulka-
nizowany materiał jedynie w spo-
sób mechaniczny po wcześniej-
szym zmiękczeniu benzyną lako-
wą. 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Silicon AFM (Art.-Nr. 0736) 
 
Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
1 kg, 5 kg 
Zużycie: 
Ok. 1,2 kg Silicon AFM na każdy 
litr wypełnienia 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, w miejscu chłodnym 
ale zabezpieczonym przed mro-
zem co najmniej 12 miesięcy. 
 
Härter AFM (Art.-Nr. 0737) 
 
Rodzaj opakowania: 
Butelka aluminiowa 22 g, 110 g 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, w miejscu suchym, 
chłodnym ale zabezpieczonym 
przed mrozem 12 miesięcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 
 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 


