
Cauciuc siliconic pentru turnare RTV 689 
 

Un cauciuc foarte dur, cu rezistență mare la temperaturi ridicate, folosit în domenii limitate. Este un cauciuc 

siliconic care se tratează prin policondensare adăugând catalizator. 

Avantaje: 

Rezistență la temperaturi ridicate, până la 300
o
C 

Micșorare liniară scăzută 

Permite detașarea cu ușurință 

Asemănare bună cu originalul 

Rezistență mare la rupere 

Rezistență mare la agenți chimici precum rășinile epoxidice 

Sfaturi generale: 

Pentru a obține cele mai bune rezultate, lucrați la temperatura camerei (nu mai mică de 20-23
o
C). Temperaturi mai 

ridicate sau mai scăzute pot altera durata timpului de prelucrare, timpul de întărire sau rezultatul final. 

Instrucțiuni de utilizare: 

Cântăriți cantitatea de cauciuc. Adăugați 5% catalizator T5 folosind o seringă gradată. Amestecați cu atenție cu o 

tijă îngustă pentru a evita formarea bulelor de aer și pentru a obține un amestec omogen. 

Turnați cauciucul încet pe obiectul de reprodus (așezat în prealabil într-un vas). Puteți folosi un ac lung pentru a 

stimula pătrunderea în spațiile mai detaliate. Acoperiți obiectul complet. 

La fiecare 20 de turnări puneți mulajul în cuptor la o temperatura de 100
o
C timp de o oră pentru a permite 

evaporarea solvențiilor și a altor impurități. În plus, periodic, tratați  mulajul cu ulei siliconic pentru a evita uscarea 

cauciucului. După utilizare resturile de cauciuc se detașeaza usor de vas și de ustensilele folosite. Este posibilă 

reducerea vâscozității amestecului prin adăugarea înainte de catalizator a uleiului siliconic dar fără să depășească 

10% din cantitatea acestuia. 

Proprietățile componentelor: 

CULOARE  roșu 

DENSITATE  1,5 kg/l 

VÂSCOZITATE  30 000 mPa.sec 

Proporții A/B 

100 gr A/ 4 gr B 

Proprietățile amestecului: 

CULOARE   roșu 

TIMP DE PRELUCRARE  180 min 

ÎNTĂRIREA COMPLETĂ  24 ore 

Proprietăți după vulcanizare: 

Pragul durității A   55  

Rezistența la rupere  100 

Rezistența la alungire  4,0 

Micșorare liniară   < 0,8 

Depozitare: 

Între -5
o
C/+30

o
C, în ambalajul original timp de 12 luni 


