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Förpackningar & Artikelnr 

Egenskaper 

 Nya F180 är mer stabil än F18.
 Enkel att måla, idealisk för detaljer som skall målas.
 UV-stabiliteten hos F180 är bättre än hos F18 (mer intensiv

initial färg. Nedbrytning kommer dock att ske vid direkt UV -
exponering i solen. 

 F180 har högre slag- och böjhållfasthet och uppför sig som en 
plast.

 För termoformingsverktyg: Nya F160 är enklare att borra i
, även vid små diametrar direkt efter avformning. Använd 
pianotråd som borrverktyg. 

F180 
F160 &

F160 

F180 

Rekommendationer och tips 

 Anavänd alltid torrt fyllmedel.
 Undvik så långt som möjligt att gjuta fastcast på trämodeller

(eller täta träet med en lackbarriär). 
 Block kan limmas (t.ex. med snabbhärdande lim 

för Prolab 65) 

F160 

P
O

LY
O

L 1 x 4.5kg – art. 09002
1 x 18kg – art. 09103

1 x 180kg – art. 09037 

1 x 4.5kg – art. 09042 

1 x 18kg – art. 09101 

IS
O

 1 x 4.5kg – art. 09001
1 x 18kg – art. 09104
1 x 180kg – art. 09038 

1 x 4.5kg – art. 09043 
1 x 18kg – art. 09100 

K
IT

 4.5kg + 4.5kg – art. 09009 
18kg + 18kg  – art. 09105 18kg + 18kg – art. 09102 

Fler förpackningsalternativ kommer inom kort

F180 



F160 (XP 3669/3) 

Produktbeskrivning 
 

● Snabb avformning. 

● Låg viskositet. 

● Bra temperaturresistens efter värmebehandling. 

● Enkel att blanda (1:1 vikt). 
● Halt fyllmedel kan justeras. 

● Enkel att blanda (1:1). 

 
● Snabb avformning. 

 
● Låg viskositet. 
 

● Bra temperaturresistens 
 efter värmebehandling. 

 
● Halt fyllmedel kan justeras. 
 

Applikationer 
 

Negativ, formar, mastrar och modeller med den ofyll-

da produkten eller fylld med RZ 30150 mineralfyllme-

del i syfte att undvika en exoterm reaktion och ge 

enkel bearbetning. Mastrar för termoformning fylld 

med RZ 209/6 aluminiumpulver för att öka värmeled-

ningsförmågan. 
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PUR-baserad gjutmassa. Kan fyllas. 
Potlife 2,5 min. TG 112°C. 

Användningsförhållanden 
 

Blanda polyolen tills struktur och färg är homogen. Isocyanat och polyol måste blandas 

i angivna blandningsförhållanden vid en temperatur på +18°C eller mer. 

För skikttjocklekar >5 mm rekommenderas användande av fyllmedel enligt följande: 

 Upp till 350 phr RZ30150 (mineralbaserat fyllmedel). 

 Upp till 350 phr RZ209/6 (aluminiumpulver). 

Max skikttjocklek 40mm. 

Hanteringsråd / Säkerhet 
 

Normala förebyggande åtgärder skall vidtagas vid arbete med dessa produkter. 

Säkerställ god ventilation. Använd handskar och skyddsglasögon. För närmare information—

se säkerhetsdatabladet. 
 

Lagring 
 

Min lagringstid hos båda delar är 12 månader i torr miljö och i sina oöppnade originalförpack-

ningar vid en temperatur mellan +15 och +25°C. Isocyanat är känslig för UV-bestrålning. 

Produkten måste förvaras i sin originalbehållare skyddad från ljus. Öppnade burkar måste 

förslutas i kvävemiljö. 

Förpackningar  

Del A Polyol Del B Isocyanat 

1 x 4,50 kg 1 x 4,50 kg 

1 x 18 kg 1 x 18 kg 

1 x 180 kg 1 x 180 kg 

PRELIMINÄRT R&D 



   Ofylld blandning 

Hårdhet ISO 868:2003 Shore D1 77 

Böjningsmodul ISO 178:2010 MPa 1289 

Böjningshållfasthet ISO 178:2010 MPa 57 

Charpy slaghållfasthet ISO 
179/1eU:1994 

kJ/m2 15 

 

Termiska och specifika egenskaper 1 

   

Ofylld blandning 

Glasomvandlingstemperatur (Tg) ISO 11359-
2:1999 

°C 112 

Min avformningstid @ +25°C 
   vid 10mm tjocklek 
   vid 40mm tjocklek 

- min  
30 
- 

   Fylld blandning 

Linjär krympning på: 
   200x75x5 mm provbit 
   1000x50x50 mm provbit 

- mm/m  
0,2-0,3 
2,4-2,8 

Tekniska Data 
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GARANTI:  Informationen i detta datablad är resultatet av forskning och tester utförda i vårt laboratorium under exakt´styrda förhål-

landen. Det är användarens ansvar att fastställa användbarheten hos AXSON´s produkter, under sina egna specifika förhållanden 

innan en produkt rekommenderas för en viss applikation. AXSON garanterar att produkterna uppfyller sina egna specifikationer men 

kan inte garantera funktionen i några specifika applikationer. AXSON avsäger sig allt ansvar för skador och kostnader uppkomna i 
samband med användningen av AXSON´s produkter. AXSON´s ansvar begränsas strikt till ersättning av de produkter som inte upp-

fyller våra egna specifikationer. 

Sammansättning  Polyol Isocyanat Blandat 
utan fyll-
ning 

Blandat med 
fyllning 
RZ30150 

Blandningsförhållande, vikt - 100 100   

Tillstånd - vätska vätska vätska vätska 

Färg - matt vit bärnsten beige beige 

Viskositet @ +25°C(mPa.s) Brookfield LVT 170 59 90 1700 

Densitet innan blandning 
Densitet härdad blandning @ 
+23°C 

ISO 1675:1985 
ISO 2781:1996 

1,00 
- 

1,10 
- 

- 
1,05 

- 
1,61 

Öppentid @ +25°C vid 200 g 
(min) 

Gel Timer TECAM - - 2,5 - 

Fysiska egenskaper 

Mekaniska egenskaper @ +23°C 1 

(1) Genomsnittsvärden erhållna på standardiserade provbitar/Härdning 14 tim @ +60°C. 



F180 (XP 3705/1) 

Produktbeskrivning 
 

● Snabbhärdande system. 

● Låg viskositet. 
● Bra slagtålighet. 
● Halt fyllmedel kan justeras. 
● Låg viskositet, även med hög halt fyllmedel. 

● Snabbhärdande system. 

 
● Låg viskositet. 

 
● Bra slagtålighet. 
 

● Halt fyllmedel kan justeras. 
 

● Låg viskositet, även med hög 
 halt fyllmedel. 

Applikationer 
 

Negativ, formar, mastrar, modeller och dekorativa detaljer 
med den ofyllda produkten eller fylld med RZ 30150 mine-
ralfyllmedel i syfte att undvika en exoterm reaktion och ge 
enkel bearbetning. Mastrar för termoformning fylld med RZ 

209/6 aluminiumpulver för att öka värmeledningsförmå-
gan. 
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PUR-baserad gjutmassa. Kan fyllas. 
Bra slagtålighet. Lågt krymp. 

Användningsförhållanden 
 

Blanda polyolen tills struktur och färg är homogen. Isocyanat och polyol måste blandas 
i angivna blandningsförhållanden vid en temperatur på +18°C eller mer. 
För skikttjocklekar >10 mm rekommenderas användande av fyllmedel enligt följande: 

 

 
 
 
 

Vi rekommenderar att tillsätta halva mängden fyllare till vardera del A och B innan blandning. Blanda 
och homogenisera delarna var för sig innan del A och B blandas. 

Hanteringsråd / Säkerhet 
 

Normala förebyggande åtgärder skall vidtagas vid arbete med dessa produkter. 
Säkerställ god ventilation. Använd handskar och skyddsglasögon. För närmare information—se säker-
hetsdatabladet. 
 

Lagring 
 

Min lagringstid hos båda delar är 6 månader i torr miljö och i sina oöppnade originalförpackningar vid 
en temperatur mellan +15 och +25°C. Isocyanat är känslig för UV-bestrålning. Produkten måste förva-

ras i sin originalbehållare skyddad från ljus. Öppnade burkar måste förslutas i kvävemiljö. 

Förpackningar  

Del A Polyol Del B Isocyanat 

1 x 4,50 kg 1 x 4,50 kg 

1 x 18 kg 1 x 18 kg 

PRELIMINÄRT R&D 

Polyol Isocyanat RZ 30150 

(mineral) 

RZ 209/6 

100 100 360 400 



   Ofylld blandning 

Hårdhet ISO 868:2003 Shore D1 74 

Böjningsmodul ISO 178:2010 MPa 1130 

Böjningshållfasthet ISO 178:2010 MPa 34 

Charpy slaghållfasthet ISO 
179/1eU:1994 

kJ/m2 18 

 

Termiska och specifika egenskaper 1 

   

Ofylld blandning 

Glasomvandlingstemperatur (Tg) ISO 11359-
2:1999 

°C 98 

Min avformningstid @ +25°C 
   vid 10mm tjocklek 

- min 45 
 

   Fylld blandning 

Linjär krympning på: 
   200x70x3 mm provbit 
   1000x50x10 mm provbit 

- mm/m  
5 
5 

Tekniska Data 
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GARANTI:  Informationen i detta datablad är resultatet av forskning och tester utförda i vårt laboratorium under exakt´styrda förhål-

landen. Det är användarens ansvar att fastställa användbarheten hos AXSON´s produkter, under sina egna specifika förhållanden 

innan en produkt rekommenderas för en viss applikation. AXSON garanterar att produkterna uppfyller sina egna specifikationer men 

kan inte garantera funktionen i några specifika applikationer. AXSON avsäger sig allt ansvar för skador och kostnader uppkomna i 
samband med användningen av AXSON´s produkter. AXSON´s ansvar begränsas strikt till ersättning av de produkter som inte upp-

fyller våra egna specifikationer. 

Sammansättning  Polyol Isocyanat Blandat 
utan fyll-
ning 

Blandat med 
fyllning 
RZ30150 

Blandningsförhållande, vikt - 100 100 - 360 

Tillstånd - vätska vätska vätska vätska 

Färg - matt vit bärnsten ljus beige beige 

Viskositet @ +25°C(mPa.s) Brookfield LVT 52 62 60 480 

Densitet innan blandning 
@ +25°C 
Densitet härdad blandning 
@ +23°C 

ISO 1675:1985 
 
ISO 2781:1996 

0,94 
 
- 

1,10 
 
- 

- 
 
1,06 

- 
 
1,65 

Öppentid @ +25°C vid 200 g 
(min) 

Gel Timer TECAM - - 3,33-3,66 5-6 

Fysiska egenskaper 

Mekaniska egenskaper @ +23°C 1 

(1) Genomsnittsvärden erhållna på standardiserade provbitar/Härdning 14 tim @ +60°C. 




