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Właściwości produktu 

Remmers Verdickungsadditiv AFM 
służy do modyfikowania płynności 
masy silikonowej Remmers Silicon 
AFM względnie uzyskania konsy-
stencji ciała stałego. Dzięki temu, 
podczas przygotowywania form 
powłokowych, można nanieść 
masę silikonową pędzlem lub 
szpachelką na pochylone względ-
nie pionowe powierzchnie bez 
spływania względnie osuwania się. 
W zależności od zastosowanej 
ilości dodatku Remmers  
Verdickungsadditiv AFM, można 
zmodyfikować konsystencję masy 
kauczukowej odpowiednio do po-
trzeb, od tylko zmniejszonej płyn-
ności aż do konsystencji stałej. 
 
Sposób stosowania  

Remmers Verdickungsadditiv AFM 
można stosować w temperaturach 
pomiędzy 20 °C i 30 °C. W niż-
szych temperaturach Remmers 
Verdickungsadditiv AFM staje się 
gęstopłynny albo stały a przez 
ogrzanie do temperatury co naj-
mniej 20 °C można mu przywrócić 
odpowiednią do stosowania, płyn-
ną postać. 
Dozowanie: 
Remmers Verdickungsadditiv AFM 
dodaje się w ilości 0,5-1,0% wag. 
w stosunku do masy kauczukowej. 
Daje to w rezultacie znakomitą 
stabilność katalizowanej masy 
kauczukowej do grubości warstwy 

co najmniej 10 mm na pionowych 
powierzchniach. 
Aby uzyskać możliwie jednorodne 
wmieszanie dodatku należy postę-
pować w następujący sposób: 
� odważyć masę na bazie kau-

czuku silikonowego 
� odważyć utwardzacz 
� dokładnie wymieszać masę 
� odważyć dodatek  

(Verdickungsadditiv AFM przed 
pobraniem z pojemnika mocno 
wstrząsnąć lub wymieszać!) 

� dokładnie wymieszać masę 
Do dozowania małych ilości 
dodatku sprawdzają się jedno-
razowe pipety (20 kropli = 1 
gram) lub jednorazowe strzy-
kawki. 

 
Wskazówki 

Remmers Verdickungsadditiv AFM 
reaguje z wilgocią zawartą w po-
wietrzu atmosferycznym. Dlatego 
po pobraniu materiału pojemniki 
należy ponownie szczelnie za-
mknąć. 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Butelka PE z szeroką szyjką 100 g 
Zużycie: 
0,5 do 1 % w stosunku do stoso-
wanej ilości masy Silicon AFM. 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, w miejscu suchym, 
chłodnym ale zabezpieczonym 
przed mrozem 12 miesięcy. 
Uwaga! Po długim składowaniu 
produktu Remmers Verdickungs-
additiv AFM może dojść do czę-
ściowego rozkładu roztworu. Dla-
tego przed każdym pobraniem 
materiału należy zapewnić, przez 
mocne wstrząśnięcie lub miesza-
nie zawartości pojemnika, że ma-
teriał jest jednorodny. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0738 

Verdickungsadditiv 
AFM 
Dodatek do modyfikowania płynności względnie 
uzyskania konsystencji ciała stałego, stosowany 
z masą silikonową Remmers Silicon AFM 

Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy
Kolor: przezroczysty-żółtawy 
Gęstość: 1,05 g/cm³ 
Lepkość: 1000 mPa•s 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


