
CAUCIUC SILICONIC LICHID RTV TIXO APLICABIL CU PENSULA 

Acest cauciuc este folosit în locul cauciucurilor modelabile pentru a reproduce obiecte de dimensiuni 

mari precum statui, elemente arhitecturale şi basoreliefuri. Avantajele sunt economia de material, din 

cauza amestecului obţinut care este subţire, aplicarea rapidă şi buna reproducere a detaliilor. Cauciucul 

este neted şi tixotropic, astfel fiind posibilă aplicarea în poziţie verticală cu ajutorul unei pensule şi 

obţinerea unor grosimi diferite prin adăugarea unui număr diferit de straturi sau a agentului tixotropic 

GSC. 

Sfaturi generale: 

Cauciucul de bază este o pastă gri-metalică, iar catalizatorul TIXO BLU este un lichid care trebuie adăugat 

în proporţie de 5%. Amestecaţi cele două componente cu grijă, folosind o baghetă, pentru a obţine un 

amestec omogen de culoare albastru deschis care are un timp de prelucrare de 15 minute. 

Aplicaţi un prim strat cu ajutorul pensulei asigurându-vă că amestecul acoperă fiecare detaliu. Când 

suprafaţa întregului obiect este acoperită, adăugaţi un al doilea strat pentru a obţine o formă de cel 

puţin 2 mm grosime. Pentru un mulaj mai gros, continuaţi treptat în aceeaşi manieră. Pentru mulaje de 

mari dimensiuni recomandăm consolidarea cauciucului cu tifon pentru a creşte pragul de rupere. Tifonul 

trebuie adăugat pe bucăţi în timp ce daţi al doilea strat iar apoi trebuie acoperit cu cauciuc. RTV TIXO 

poate fi folosit de asemenea ca prim strat pentru modele foarte detaliate, iar apoi poate fi acoperit cu 

cauciuc pentru turnare (GLS50), pentru a evita formarea bulelor de aer. 

Deoarece acest cauciuc necesită construcţia unui suport, recomandăm crearea unuei suprafeţe externe 

regulate şi netede pentru a permite detaşarea uşoară a suportului de mulaj. 

Proprietăţile componentelor:    Comp. A Comp. B 

CULOARE      gri deschis albastru 

ASPECT       lichid vâscos lichid  

GREUTATE SPECIFICĂ     1,25  1,1 

VÂSCOZITATE(mPa s,23oC)    <>10 000 <>150 

 

Proporţii A/B 

100 g A/5 g B 

Proprietăţile amestecului: 

CULOARE 

TIMP DE PRELUCRARE 

TRATAREA COMPLETĂ 

 

 



Proprietăţi după tratare: 

Duritatea A (96 ore)   albastru deschis 

Elongaţia de rupere   11kN/mt 

Pragul de rupere   2,5 Mpa 

Puterea la smulgere   350%  

Micşorarea liniară   < 0.5% 

 

Avantaje: 

Micşorare liniară scăzută, proprietăţi mecanice avansate, cost redus, uşor de aplicat pe suprafeţe 

verticale 

 

 

 

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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