
  
 

Technische fiche 
 

PA KNEEDSILICONEN A+B 
 
Toepassing: Voor het maken van snelle afdrukken in de productie van tooling en 

master prototype models sectoren. 
 
Voordelen: • Gemakkelijk in gebruik. 
 • Lage lineaire krimp. 
 • Heel snelle uitharding. 
 • Nauwkeurige afdruk. 
 
Beschrijving: PA KNEEDSILICONEN A+B is een twee-componenten siliconen die 

uithardt bij kamertemperatuur door een polyadditie reactie en leidt tot 
een flexibel en elastisch materiaal. 

 
Systeem specificaties: 

Siliconen Kneedsiliconen A Kneedsiliconen B 

Kleur Wit Blauw 

Aspect Pasta Pasta 

Densiteit bij 25°C 1,55 1,55 

Penetratie (1/10 mm) 250 250 

 
Verwerkingsgegevens 

Mengverhouding in gewicht 100:100 

Verwerkingstijd bij 23°C 2-3 min 

Begin uitharding bij 23°C 5 min 

Shore A na 10 min bij 23°C 28 

 
Typische karakteristieken van het uitgeharde hars na 24 u bij 23°C: 
Gegevens voor de verwerking 

Hardheid Shore A (6mm) 32-34 

Treksterkte bij breuk 0.8 mPa 

Rek bij breuk 150% 

Scheurweerstand (kN/m) 5 

Lineaire krimp 0.1 % 

 
Gebruiksaanwijzing: Meng de twee componenten in de juiste verhouding tot een 

homogene massa ofwel manueel ofwel met een spatel. 
 De afdruk wordt genomen door het product op het model aan te 

drukken. Ideaal is om de afdruk in 1 keer te nemen om aanhechtingen 
op het product zelf te vermijden. Het is mogelijk om de werktijd te 
verhogen door het product eerst enkele uren in de koelkast te steken. 
Het spreekt vanzelf dat dan ook de uitharding langer zal duren. 

 Bij verwerking bij 23°C is het aangeraden om een uur te wachten 
vooraleer het uitgeharde product te gebruiken, om van de beste 
eigenschappen te kunnen genieten. 

 Waarschuwing: Uitharding van siliconen met polyadditie reactie kan 
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belemmerd worden door contact met volgende producten: 
- Latex handschoenen 
- Zouten van zware metalen 
- Aminen 
- Zwavel en afgeleiden 
- Harders van epoxy harsen. 

 
Opslag en voorzorgen: Wanneer u opslaat in de originele ongeopende verpakking, 

op een temperatuur tussen-5°C en + 30°C, kan de PA 
KNEEDSILICONEN A+B worden opgeslagen voor maximaal 12 maanden 
vanaf de datum van vervaardiging duidelijk vermeld op de verpakking. 
Na deze datum garandeert Bluestar siliconen niet langer dat het product 
voldoet aan de verkoop specificaties. 

 


