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■ швидке налаштування
■ прозорий
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Інструкція з використання
Прозорий силіконовий матеріал для виготовлення  прозорих негативних форм, 
особливо підходить для фотолабораторій. Пропускає ультрафіолетове світло, 
тривала стійкість до деформації, додаткове закріплення, швидке затвердіння.

1. Змішування та дозування
Помістіть картридж в пістолет-дозатор Automix (рис. 2) і відкрутити кришку. 
Обережно видавіть невелику кількість матеріалу для забезпечення ріномірного 
потоку з обох отворів (рис. 3). Вставте змішувальну канюлю в направляючі пази на 
картриджі і закрутіть проти годинникової стрілки до упору. Диспенсер тепер 
готовий для змішування силікону в будь-якій необхідній кількості. Після введення 
зліпочного матеріалу слід залишити змішувальну канюлю на картриджі. 

2. Процедура
Підготуйте форму для вушного вкладиша, як зазвичай, обробіть її спеціальним 
лаком або воском. Видавіть duglasil® express у форму, використовуючи 
змішувальну канюлю. Щоб отримати прозору негативну форму без бульбашок, 
тримайте змішувальну канюлю зануреною у форму під час видавлювання. Через 5 
хвилин матеріал може бути обережно видалений з негативної форми.

Технічні дані:
Об'єм змішування:
Змішування:
Колір:
Тривалість змішування:
Тривалість процедури:
Тривалість затвердіння:
Остаточне затвердіння:
Застосування:
Умови зберігання:

50 мл (картридж)
1:1
основа/каталізатор: прозорий
не важливо (Automix-system)
приблизно 2 хв.*
приблизно 5 хв. *
приблизно 7 Шор A
23°C ± 2°C / 73°F ± 4°F, 50% ± 5% відносної вологості 
25°C / 77°F, 50% ± 5 % відносної вологості, в 
захищеному від потрапляння світла місці

* змішування при 23 °С ± 2 °С/73 °F ± 4 °F, 50% ± 5% відносної вологості.
Підвищення температури прискорює реакцію, зменьшення температури уповільнює її.

Важливі рекомендації
Уникайте потрапляння на одяг. Затверділий матеріал не виводиться.



Інформація для замовлення:

duglasil® express

02481Базовий пакет
50 мл картридж
2 змішувальні канюлі, 6 мм

026133-Pack
3 х 50 мл картридж
6 змішувальних канюль, 6 мм

змішувальні канюлі 02123
6 мм, 50 шт.

03187змішувальні канюлі optima 
6 мм, 50 шт., білого кольору

Пістолет-дозатор 02083
Automix1, 1:1

 2
11

67
/0

6/
20

10

GmbH & Co. KG
вул. Карла Цейсса 4 · 76275 Еттлінген/Німеччина 
Тел.: 0 72 43/510-0 · Факс: 0 72 43/510-100 
www.detax.de · post@detax.de

Ordering information:

duglasil® express

Basis-Pack 02481
50 ml cartridge
2 mixing cannulas, 6 mm

3-Pack 02613
3 x 50 ml cartridges
6 x mixing cannulas, 6 mm

mixing cannulas 02123
6 mm, 50 pcs.

mixing cannulas optima 03187
6 mm, 50 pcs., white

mixing gun 02083
Automix1, 1:1




