
 
 
Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, 
pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. 
To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak pre izkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali 
dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih 
navedb ali katerihkoli ustnih priporočil. 
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3 min 

MEMEGA 

POLIMER ZA IZDELAVO KALUPOV
MOLD MAKING POLYMER

Mixing ratio/mešalno razmerje: 1:1
Working time/čas do zač. strjevanja: 3 min

Hardening time/čas utrjevanja: 6 min
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Comp. A 250 g

 
MEGASIL je hitrostrjujoči polimer, primeren  za izdelovanje fleksibilnih kalupov. 
Je enostaven za uporabo; se ne lepi na roke in ni agresiven za kožo. 
 

        UPORABA:  restavratorstvo, zlatarstvo, izdelovanje spominkov,  
       okraskov, kalupov za sveče, keramike, gipsa, 
       reparatura rezbarjenih okvirov za slike, ogledala… 
        
       Čas do začetka strjevanja: 3 min 
       Čas utrjevanja:  6-9 min 

   

 

Iz doze vzamemo 

enaka dela A in B 

komponente 

Razgrnemo ju na mizo, 

tako da laže 

primerjamo količini 

Komponenti 

pritisnemo eno na 

drugo 

Čas do začetka strjevanja: 3 

min (čas, ki ga imamo na 

razpolago za izdelavo kalupa) 

   

 

Obe komponenti 

dobro premešamo z 

gnetenjem… 

… in valjanjem ter 

ponovnim gnetenjem 

Dobro premešano 

zmes vtisnemo na 

predmet  

Čas utrjevanja (odvisno od 

temperature - med 6 in 9 

minut) 

 

6-9 min 

3 min 
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