
GUMOSIL® PC-12

Informacje producenta
Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte 
są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być 
przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się 
czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie 
produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właści-
we użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowie-
dzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.

GUMOSIL® PC-12
Środek zwiększający lepkość kauczuków kondensacyjnych 

CHARAKTERYSTYKA

GUMOSIL® PC-12 jest środkiem zwiększającym lepkość 
kauczuków sieciujących w systemie kondensacyjnym: 
GUMOSIL® K, GUMOSIL® WW, GUMOSIL® M, GUMO-
SIL® S, co umożliwia nakładanie ich na powierzchnie 
i modele pionowe. 

ZASTOSOWANIE

GUMOSIL®PC-12 znajduje zastosowanie w produkcji 
form „płaszczowych” wykonanych z kauczuków siliko-
nowych. Środek nadaje kompozycji charakter wysoce 
niepłynny, co umożliwia jego nakładanie pędzlem malar-
skim lub łopatką do uzyskania grubości warstwy ok. 10 
mm. i „zdejmowanie” form z modeli pionowych. Gumosil 
PC-12 znacznie skracaja czas przydatności kauczuku do 
aplikacji, dlatego w celu przedłużenia „żywotności” masy 
kauczukowej można obniżyć dawkę katalizatora z 5 do 
4 cz. wag. na 100 cz. wag. kauczuku. Dla większości 
modeli zaleca się przygotowanie kauczuku z dodatkiem 
Gumosilu® PC-12 porcjami umożliwiającymi nałożenie ich 
w ciągu 10 -15 minut.

Proporcje poszczególnych składników z uwzględnieniem 
zastosowania środka zwiększającego lepkość:

GUMOSIL® M: 100 cz. wag.
Katalizator 81 R- 5 cz. wag.
GUMOSIL® PC-12- ok. 2 cz. wag. 

GUMOSIL®S: 100 cz. wag.
Katalizator N- 5 cz. wag.
GUMOSIL® PC-12- ok. 2 cz. wag. 

GUMOSIL® K: 100 cz. wag.
Katalizator F- 5 cz. wag.
GUMOSIL® PC-12- ok. 2 cz. wag. 

GUMOSIL® WW: 100 cz. wag.
Katalizator F- 5 cz. wag.
GUMOSIL® PC-12- ok. 2 cz. wag. 

Płynność kauczuku można dobrać indywidualnie. Przez 
zwiększenie lub zmniejszenie ilości Gumosilu®PC-12 od 
0,5 do 2 cz. wag. możemy uzyskać kauczuk o określonej 
odpowiadającej nam płynności. Większa dawka środka 
spowoduje zwiększenie lepkości i przyśpieszenie siecio-
wania ww. kauczuków. 

Uwaga! Środek zwiększający lepkość Gumosil PC-12 
należy dodawać do kauczuku wymieszanego wcześniej 
z katalizatorem. 

Magazynowanie
Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze od -20°C do +30°C.
Okres gwarancji
12 miesięcy od daty produkcji.
Opakowania
0,02; 0,05; 0,1 l
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