
 
 

Technische fiche 
 
 
 HARS VERHARDER MENGVERHOUDING 
 PU 585 G 185 100:50 GEWICHTSDELEN 
 
 
Toepassing: Flexibele schuim voor scenografische en prototype toepassingen. 
 
Aanwending: Manueel mixen. Mechanisch mixen. Uitharding op kamertemperatuur. 

Betere afwerking aan de oppervlakte kan men verkrijgen door het 
schuim te gieten in een hete mal. 

 
Beschrijving: Twee component schuimsysteem. Flexibel. Het product zet uit in open 

lucht tot 10-12 keer. Het systeem bevat geen enkel ozon afbrekend 
bestand. 

 
Systeem specificaties: 
Hars 

Viscositeit bij 25°C EN 13702-2 mPas 650-950 

Verharder 

Viscositeit bij 25°C EN 13702-2 mPas 150-450 

 
Typische karakteristieken van het systeem: 
Gegevens voor de verwerking 

Mengverhouding in gewicht Voor 100 gr hars g 100:50 

Mengverhouding in volume Voor 100 ml hars ml 100:42 

Kleur hars   Bleekgeel 

Kleur verharder   Bleekgeel 

Densiteit hars bij 25°C ASTM D 1475 g/ml 0.99-1.03 

Densiteit verharder bij 25°C ASTM D 1475 g/ml 1.18-1.22 

Schuimtijd bij 25°C (100 ml)  sec 25-35 

Geltijd 25°C (droog bij aanraking)  min 4-5 
Ontvormingstijd bij 25°C (15ml, 6mm)  min 60-80 

 
Typische karakteristieken van het uitgeharde hars: 
Gegevens van het uitgehard staal: 24 h KT + 15 h 60°C 

Kleur   Beige 

Densiteit  g/l 80-90 

Max aanbevolen bedrijfstemperatuur  °C 70 

 
 
 
Gebruiksaanwijzing: Meng uw twee componenten. Giet ze vlug uit op het model 

dat vrij is van vocht, goed opgedroogd en behandeld met een 
lossingmiddel. Ontmallen na 60-80 minuten.  
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Nabehandeling: Niet nodig. 
 
Opslag en voorzorgen: Polyolharsen en de verharders op basis van isocyanaat 

kunnen gedurende één jaar in een goed gesloten verpakking in een 
droge koele plaats opgeslagen worden. Een lichte verhoging van de 
viscositeit van de verharder (isocyanaat) kan vastgesteld worden, wat 
geen nadelige invloed heeft op het uitgeharde systeem. Beide 
componenten zijn vochtgevoelig. Een grote opslorping van vocht kan tot 
een volume expansie van het systeem tijdens het verwerken en/of een 
anomalie in het verhitten leiden. Het is aanbevolen beide componenten 
goed homogeen te mengen voor gebruik. De isocyanaten kunnen 
uitkristalliseren bij lage temperatuur. Om de oorspronkelijke 
karakteristieken terug te bekomen volstaat het materiaal enkele uren 
tot 80°C te verwarmen. Laten afkoelen alvorens te gebruiken. 
Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften en respecteer de geldende 
voorschriften wat betreft industriële hygiëne en afval verwijdering. 


