
GSP 400 + C2 
 

Cauciuc siliconic modelabil 

Cauciuc siliconic pentru reproducerea obiectelor imobile sau de dimensiuni mari. Poate fi fixat pe 

suprafața unui obiect pentru a-l acoperi cu un strat uniform. 

Cauciucul de bază este o pastă gri perlată, mai moale decât plastelina iar catalizatorul C2 este un gel 

galben. 

Amestecul trebuie realizat cu mâinile goale. Produsul este inofensiv dar se recomandă menținerea 

mâinilor umede în timpul manipulării și protejarea lor cu o cremă. 

 

Sfaturi generale: 

Luați din recipient o cantitate nu mai mare de 300 g de cauciuc de bază, faceți o cavitate mică în interior 

și adăugați catalizatorul (5%). Amestecați-le cu grijă până obțineți o culoare omogenă și începeți să-l 

întindeți pe obiectul pe care doriți să-l reproduceți, lăsând un strat de 1 cm. Apoi preparați  o cantitate 

mică de amestec și continuați treptat până la acoperirea completă a obiectului. Asigurați-vă de aderența 

perfectă a cauciucului pe obiect pentru a evita crearea spațiilor goale și apariția bulelor de aer. Timpul 

de prelucreare este de 1 ora (la 25oC) iar tratarea completă se produce în 8-10 ore. 

 

Proprietățile componentelor:   Cauciucul de bază  C2 

CULOARE     alb    galben 

ASPECT      pastă    gel 

GREUTATE SPECIFICĂ (g/cm3)    1,2    1,15 

 

Proprietățile amestecului: 

 

CULOARE     galben 

TIMPUL DE PRELUCRARE   60 minute 

TRATAREA COMPLETĂ    24 ore 

 

Proprietăți după tratare: 

 

DURITATE (10 min)    30 puncte 

PRAGUL DE DISTRUGERE   2,2 Mpa 

REZISTENȚA LA RUPERE    500% 

ALUNGIREA LA CARE SE RUPE   10 KN/mt 

 

Avantaje: 

 

Micșorare liniară scăzută 

Proprietăți mecanice avansate 

Ușor de folosit 



Ușor de dezlipit 

Asemănare foarte bună cu originalul 

 

Depozitare: 

 

Se păstrează la o temperatură ăntre -5 și +30oC în ambalajul original timp de 12 luni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Importator si distribuitor: 

 

Complex Art srl. 

Regimentul 5 Vanatori, Nr. 1, Ap.6 

300086 - Timisoara 

 

Telefon: +40 256432151 / 

Fax:   +40 356418117 

Mobil:   +40 731314033 

E-mail: contact@complexart.ro 

Web:  www.complexart.ro 

Blog:  http://creativhobby.blogspot.com/ 
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