
 

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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WOODY   A / B 

MODELIRNA MASA 

 

LASTNOSTI 

- Združuje stabilnost polimernih smol z enostavno 

obdelovalnostjo lesa 

- Utrjevanje pri sobni temperaturi, ima nizko gostoto 

- Veže se z večino strukturnih materialov 

- Lahko se obdeluje z modelarskimi orodji 

 

 

UPORABA 

- Popravilo ali sprememba obstoječega pohištva, modelov  iz lesa ali smole 

- Modeliranje izdelkov 

- Popravilo oz kitanje poškodb na lesenih površinah, grč, razpok,... 

 

INFORMACIJE O IZDELKU 

LASTNOST ENOTA WOODY A WOODY B 

IZGLED 
BARVA 

videz pasta 
bela/beige 

pasta 
svetlo rjava 

GOSTOTA g/cm3 0,8 0,8 

MEŠANJE 

MEŠALNO RAZMERJE VOLUMSKO UTEŽNO 

WOODY A 100 100 

WOODY B 100 100 
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LASTNOSTI 

MEŠANICA SMOLA/TRDILEC : KOLIČINA ENOTA A 
B 

BARVA   Svetlo rjava 

Čas uporabnosti zmesi pri 25ºC 1000 ml min 40 

Največja debelina sloja  mm 30-40 

čas razkalupljanja  h 24 
 

Po Strjevanju: 7 dni pri RT ali 14 ur pri  40oC 
 

 

Gostota ISO 1183 g/cm3 0.95 

Trdnost ISO 868 Shore D 60-65 

Koeficient toplotnega raztezanja ISO 11359 10-6 k-1 65-70 

Temperatura upogiba ISO 75 oC 55-60 

Tlačna trdnost ISO 604 MPa 20-25 

Tlačni modul ISO 604 MPa 950 

Upogibna trdnost ISO 178 MPa 20-25 

Skrček  mm/m 0.6 

 

SHRANJEVANJE 

Smola in trdilec opisana v teh navodilih imata naveden rok uporabnosti, če ju hranimo pri 18-25°C na 
suhem mestu in v zaprti, originalni embalaži. 
 
PAKIRANJE 
 

SISTEM WOODY A WOODY B 

KOLIČINA IN TEŽA 1 x 50g 
1 x 0,5 kg 
1 x 1 kg 
1 x 5 kg 
1x 10 kg 

1 x 50 g 
1 x 0,5 kg 
1 x 1kg 
1 x 5 kg 
1x 10 kg 
 

 
VARNOSTNI UKREPI 
 
POZOR  
Naši izdelki so večinoma nenevarni pri uporabi, če upoštevate normalne previdnostne ukrepe pri 
ravnanju s kemikalijami. Nestrjen material ne sme priti v stik s hrano ali pripomočki, ki se uporabljajo 
pri pripravi hrane, prav tako pa nestrjen material ne sme priti v stik s kožo, saj lahko škoduje ljudem z 
zelo občutljivo kožo. Potrebno je nositi zaščitne rokavice in očala. Kožo moramo po koncu dela 
temeljito očistiti  s toplo vodo in milom. Ne uporabljajte topil. Kožo osušite s papirnatimi brisačami 
(ne uporabljajte brisač iz blaga). Priporočljiva je zadostna ventilacija na delovnega mesta. Ukrepi so 
podrobneje opisani v varnostnem listu. 
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