
Crystal Clear
serie

glas hel de re giet hars - al leen voor in dus trieel ge bruik
Alge meen:

Crys tal Cle ar 200, -202, -204 en -206 zijn ont wik keld voor toe pas sing en waar ab so lu te hel der heid 
een ver eis te is. Deze PU-giet har sen ver schil len on der ling uit slui tend in ver wer kings- en uit har dings tijd.
Door de lage vis co si teit zijn deze pro duc ten mak ke lijk te meng en en te gie ten. Crys tal Cle ar po ly u ret ha -
nen har den bij ka mer tem pe ra tuur uit en zijn vrij wel krimp vrij. De giet stuk ken zijn UV sta biel (niet ver ge lend)
en niet bros. Door het toe voe gen van kleur dis per sies zijn hel de re kleu ref fec ten te be rei ken. Ty pi sche ge -
bruiks mo ge lijk he den om vat ten o.a. het ma ken van pro to ty pes, len zen, beeld houw werk, de co ra tie ve voor -
wer pen, bi jou te rieën en spe ci al ef fect props.
Waar schu wing: Dit pro duct is uit slui tend be doeld voor in dus trieel ge bruik. Het dra gen van een damp -
mas ker en be scher men de kle ding tij dens ver wer king zijn nood za ke lijk. Bij (her haal de) on vol doen de be -
scher ming kan hef ti ge en lang du ri ge ir ri ta tie van huid of lucht we gen op tre den. In voor ko men de ge val len
on mid del lijk verd ere ver wer king van dit pro duct sta ken en een dok ter raad ple gen. Lees eerst het vei lig -
heids blad.

Tech ni sche Ge ge vens: 

Meng ver hou ding van CC-200, CC-202 en CC-204 is: 1A : 1 B (vo lu me) of 100A : 90 B (ge wicht)

Pro duct Pot-Life uit har ding Hard heid vis co si teit Dik te Giet stuk krimp cm/cm s.g.

CC-202 9 min. 90 mi nu ten 80D 600 cps. < 1 cm 0,0013 1,04

CC-200 20 min. 16 uur 80D 600 cps. 1 - 8 cm 0,0013 1,04

CC-204 120 min. 48 uur 80D 600 cps. 8 - 15 cm 0,0013 1,04

CC-206 180 min. 48 uur 80D 600 cps. > 15 cm 0,0013 1,04

Ver wer king van Crys tal Cle ar 200, -202,-204 en -206

Zorg voor goe de ven ti la tie, dit is es sen tieel. Draag een damp mas ker. Het dra gen van be scher men de hand -
schoe nen en kle ding (shirt met lange mou wen) is nood za ke lijk. Crys tal Cle ar 20* kan in een sca la van
ver schil len de ma te ri a len ge go ten wor den. Bij het ge bruik van som mi ge si li co nen kan in hi bi tie op tre den
(uit har dings pro ble men). Si li co nen mal len moe ten vol le dig uit ge hard zijn (min. 7 da gen) of in een oven wor -
den na ge hard. Mal len van la tex, PU rub bers of -har sen en me ta len, moe ten droog zijn en met een ge schikt
los mid del be han deld wor den. Een goed los mid del is b.v. Uni ver sal Mold re le a se van Smooth-On.
Voor giet stuk ken die na der hand be schil derd moe ten wor den zijn Ease Re le a se 200 of Ease Re le a se
300 aan te be ve len. Het los mid del min stens twee maal dun op breng en (spuit bus) en met een scho ne,
zach te kwast na wrij ven. Het los mid del ± 20 mi nu ten la ten dro gen al vo rens de hars in te gie ten. Ge bruik te
mal len moe ten op tem pe ra tuur zijn (con den sa tie ge vaar)! 

Maak bij twij fel over de werk zaam heid van de toe ge pas te be han de ling een test op klei ne schaal. 

Me ten en Meng en
Werk met scho ne, ab so luut dro ge ge reed schap pen (liefst van me taal of plas tic) in een droog en ver warmd
ver trek (min. Ka mer tem pe ra tuur). Inmeng en van vocht kan po ro si teit of schuim vor ming tot ge volg heb ben.
Meet of weeg (nauw keu ri ger) de ge wen ste hoe veel heid van com po nent B af in een maat be ker en leeg dit in 
een meng be ker. Meet of weeg de ver eis te hoe veel heid van com po nent A af en leeg ook dit in de meng be -
ker. Nu ge du ren de 90 se con den goed maar rus tig meng en. 
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Schraap eni ge ma len langs rand en bo dem van de meng be ker om te voor ko men dat hier ong emeng de res -
ten ach ter blij ven. Onmid del lijk na het meng en de hars in de vorm gie ten. Even tu e le pig men ten voegt men
toe aan de B com po nent en mengt dit goed al vo rens de A com po nent toe ge voegd wordt. 
Sluit na ge bruik de ge o pen de ver pak king di rect weer af. Dit voor komt op na me van vocht uit de lucht van de 
hars en ver groot daard oor de houd baar heid van de ge o pen de ver pak king. De houd baar heid kan ver groot
wor den door het op spui ten van een wei nig Xtend-IT al vo rens de ver pak king te slui ten.
Het is aan te be ve len om het ma te ri aal te ont gas sen in een va cu üm vat. Laat het meng sel om hoog ko men.
Na eni ge mi nu ten zal het meng sel weer in zak ken en kan nu ge go ten wor den. Houdt re ke ning met een vo lu -
me ver meer de ring tij dens het rij zen van 3 à 4x. 
Gie ten
Voor een goed re sul taat verd ient het de voor keur om het meng sel op een enk ele plek op het laag ste punt
van de mal in te gie ten. De giet mas sa zoekt zijn ei gen weg met de ge ring ste kans op hin der lij ke lucht in slui -
ting. Ook als een voor werp ing ebed wordt is het raad zaam de mas sa niet over het voor werp uit te gie ten,
maar het meng sel op een punt ing ie ten en al stij gend het voor werp te la ten om slui ten. 
Goe de re sul ta ten wor den be reikt met een druk-giet tech niek. De mal en de ing ego ten hars wor den dan
min stens 2 uur in een druk vat bij ± 4 kg/cm2 ge plaatst. 
Uit har ding en na har ding:
Het uit har dings ver loop van Crys tal Cle ar pro duc ten is af hank elijk van de mas sa en vorm van het giet stuk.
In de mees te ge val len is een uit har ding van 24 tot 48 uur bij ka mer tem pe ra tuur vol doen de. Giet sels die
bin nen 12 uur uit de mal ge no men wor den kun nen nog een “kle ve rig” op per vlak ver to nen. Dit ver helpt
men door 4 tot 6 uur bij 60ºC na te har den. Na 5 tot 7 da gen be rei ken giet sels ech ter pas hun maxi ma le fy -
si sche en mecha ni sche ei gen schap pen. Toe pas sing van warm te (na har ding) ver be terd ei gen schap pen zo -
als sterk te en hit te bes ten dig heid en wordt aan be vo len voor dunwan di ge giet stuk ken met een ge ringe mas -
sa con cen tra tie (< ½ cm). 
Ga als volgt te werk: Laat het giet stuk eerst 6 tot 8 uur uit har den bij ka mer tem pe ra tuur en ver vol gens
16 uur bij 60-70ºC. Om ver vor ming en te voor ko men moet het giet stuk tij dens deze na har ding in de mal
blij ven. Bij het gie ten van gro te massa’s (> 7 cm) verd ient het aan be ve ling de hars in ge deel ten in te gie ten
met tus sen po zen van 30 mi nu ten om over ma ti ge warm te ont wik ke ling te voor ko men.
Crys tal Cle ar 20* le vert giet sels die sterk en duur zaam zijn. De krimp is ver waar loos baar. De giet stuk ken
laten zich (machi naal) be wer ken en ver lij men. Zij zijn te schu ren, te vij len, te bo ren enz. Bij de ver wer king
kun nen pig men ten toe ge voegd wor den om kleu ref fec ten te be rei ken. Mits ont vet en voor zien van een goe -
de “pri mer” zijn zij goed over schil der baar.
Pro duc ten ge maakt van Crys tal Cle ar 20* zijn be stand te gen ge ma tig de warm te, oplos mid de len en verd -
un de zu ren. 
Om te kun nen be oor de len of dit pro duct voor uw spe ci a le doel ge schikt is, is het al tijd raad zaam om een
klein scha li ge test te ma ken, aang ezien geen twee toe pas sing en het zelf de zijn.

Waar schu wing: Crys tal Cle ar com po nent A be vat een ali fa tische diïso ci a naat. Bij ka mer tem pe ra tuur en
met vol doen de ven ti la tie zijn damp con cen tra ties te ver waar lo zen. Bij ver war ming of spui ten kun nen ech ter
damp con cen tra ties ont staan die bij in ade ming scha de of ir ri ta ties kun nen ver oor za ken. Com po nent B is ir -
ri te rend voor huid en ogen. Bij oog con tact ge du ren de 15 mi nu ten spoe len en een dok ter raad ple gen. Ver -
mijdt lang du rig of her haald huid con tact. Bij be smet ting was sen met wa ter en zeep.

Vei lig heid en mi lieu:

• Alle Smooth-On pro duc ten zijn vei lig in ge bruik mits men de nor ma le voor zor gen voor het ge bruik van che mi sche pro duc ten in
acht neemt.

• Zorg voor vol doen de ven ti la tie in het werk ver trek

• Werk schoon en ver mijdt on no dig of lang du rig con tact met huid of ogen.

• Werk blad en ge reed schap even als han den kun nen ge rei nigd wor den met een lap ge drenkt in spi ri tus.

• Han den ver vol gens was sen met wa ter en zeep.

• Breng on ver har de res ten Crys tal Cle ar en lege em bal la ge naar het de pot voor klein che misch af val in uw ge meen te.

• Bui ten be reik van kin de ren hou den.
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