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GMS A00 

Adiční, velmi měkký silikonový kaučuk/gel  

 

Použití:  

GMS A00 je dvousložkový, velmi měkký a pružný adiční silikon (silikonový gel) s vysokou 

průtažností. Po vytvrzení je trvale lepivý. Tato lepivost zlepšuje fyzickou přilnavost k většině 

podkladů a umožňuje v případě odtržení opakované přilepení kaučuku na další místo.  Jedná se o 

silikonový kaučuk třídy FDA s testováním pro styk s potravinami a pokožkou. Materiál je netoxický a 

bez zápachu. Je šetrný k životnímu prostředí, během vytvrzování se neuvolňují žádné škodlivé látky.   

Má širokou oblast použití. Velké využití nachází v oblasti protetiky. Svými vlastnostmi se podobá 

skutečnému lidskému tělu, a je možné ho použít pro silikonové výrobky, jako jsou napodobeniny 

lidských orgánů, protéz, lidské kůže nebo výrobu masek na obličej, různé vycpávky a výplně.  

Dalším možností je využití tohoto silikonového gelu v průmyslu. GMS A00 lze použít pro výrobu 

měkkých těsnění, pro zalévání a impregnaci elektro součástek, k zapouzdřování elektroniky a 

elektronických součástek a také k zalévání vzduchových filtrů.  

Hmota se po vytvrzení chová jako výborná izolace. Je ohnivzdorná, nárazuvzdorná, vodotěsná a 

odolná otřesům a vibracím. Vyznačuje se výbornou odolností proti povětrnostním vlivům a ozonu. 

Má výbornou chemickou stabilitu a odolnost proti korozi. Díky své pružnosti dokáže velmi dobře 

absorbovat změny způsobné tepelnou roztažností a smršťováním.  Lze ji používat ve všech náročných 

podmínkách, jako jsou vysoká vlhkost, slaná mlha, prach, vibrace, vysoké nebo nízké teploty apod.  

Vulkanizuje při pokojové teplotě a lze také dotvrzovat teplotně. Systém lze velmi dobře probarvovat 

na požadovaný odstín pomocí GMS pigmentů.  

 

Vlastnosti: 

barva     průsvitná 

viskozita směsi    800 ± 100 mPa.s (23 oC)  

mísící poměr    100:100 hmotnostně 

hustota     1,07 g/cm3 

zpracovatelnost    60-120 minut (200 g, 23 oC) 

vytvrzení    10-12 hodin při 23 oC  

tvrdost     0 ± 1 Shore A  

teplotní odolnost   - 60 oC až 200 oC 

hořlavost    UL94-V0 

 

Návod k použití: 

1. Před použitím obě složky samostatně promíchejte a homogenizujte. Zejména, pokud delší byly 

delší dobu skladovány na jenom místě.  

2. Smíchejte obě složky v hmotnostním mísícím poměru 100:100. Vždy je nutné obě složky 

přesně navažovat a dobře promíchat.   

3. V případě potřeby hmotu po smíchání můžete vakuovat, ne však déle než 10 minut. 

4. Směs nalejte nebo natřete na požadované místo. U běžného a jednoduchého povrchu postačí 

odlévaní, na velmi jemné povrchy aplikujte hmotu nejprve štětcem a následně odlévejte.  
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5. Nízké teploty (pod 15 oC) prodlužují dobu na vytvrzení a zpracování, vyšší teploty (nad 30 oC) 

vytvrzení a zpracování urychlují. Materiál nechejte vytvrzovat nejméně 12 hodin při pokojové 

teplotě kolem 23 oC. 

6. Nemíchejte s organickými látkami nebo pigmenty, které obsahují N, S, P organické a iontové 

sloučeniny jako Sn, As, Hg, Ph. Tyto látky způsobují potíže s vytvrzováním.  

7. Základní vytvrzení nastane při pokojové teplotě již po cca 10–12 hodinách od smíchání obou 

složek. K dokonalému vytvrzení a dosažení odpovídajících pevnostních parametrů je potřeba 

počkat cca 24 hodin od smíchání.  

 

Skladování: 

Skladuje se v suchu při teplotě 20 oC, záruční doba 12 měsíců. 

 

Balení: 

1, 5, 10, 20, 200 kg nebo dle dohody s dodavatelem   

 

Ochrana bezpečnost při práci: 

Při práci s tímto produktem, je třeba zajistit dobrou ventilaci, a použít ochranné rukavice a brýle.  

Podrobnosti týkající se bezpečného zacházení a ochrany jsou uvedeny v bezpečnostním listu.  
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