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Poliuretán műfa tábla 

A poliuretán táblák ősminta és szerszám CNC gépekkel történő kialakítására 
alkalmasak. A különböző vastagságú és méretű táblák ragaszthatók, így akár 
nagyméretű szerszámok kialakítására is alkalmasak.  

Megnevezés 
Táblaméret 

[mm] 
CTE 

 [10-6
 K] 

Sűrűség 
[g/cm3] 

Hőállóság 
 [Tg] 

Leírás 

ebaboard L-1 
1500 x 500 x 50 
/ 75 / 100 / 200 

66 0,45 92 
Mestermodell és lamináló 

szerszámokhoz 

ebaboard 0700 
1500 x 500 x 50 
/ 75 / 100 / 200 

49 0,70 78 Mestermodell készítéshez 

ebaboard EP 978 
1524 x 609 x 50 / 

75 / 100 / 150 39 0,68 145 
Prepreg és vákuumformázó 

szerszámokhoz 

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza. 

 

Gyorsönthető, töltetlen poliuretán rendszer 

Az alacsony viszkozitású töltetlen gyorsönthető poliuretán rendszerek szilikon 

formába történő öntése során kis és közepes méretű részletgazdag modellek 

öntésére kiválóan használható.  

Gyanta 
(„A”) 

Térhálósító 
(„B”) 

Keverési 
arány  

[súly %] 

Fazékidő 
[perc] 

Leírás 

SG 130 PUR 11 100 / 100 2,5-3,5 Kiváló ütésállóságú, rotációs öntéshez ajánlott  

SG 2000 S 

SG 2000 100 / 100 

1,5-2,5 

Bézs színű, prototípus és modellek készítéséhez 
alkalmas 

SG 2000 2,5-3,5 

SG 2000 L 7-8 

SG 2015 14-18 

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza. 
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Gyorsönthető, töltött poliuretán rendszer 

Az alacsony viszkozitású töltött gyorsönthető poliuretán rendszerek szilikon 

formába történő öntése során nagy kopásállóságú negatívok és végtermékek 

öntésére ajánlottak.  

Gyanta 
(„A”) 

Térhálósító 
(„B”) 

Keverési 
arány  

[súly %] 

Fazékidő 
[perc] 

Leírás 

SG 700 PUR 5 100 / 15 5-6 
Kék színű, prototípus és negatív formák készítéséhez 

alkalmas 

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza. 

 

 

Poliuretán prototípus gyantarendszer vákuum eljáráshoz 

A gyorsönthető, elsősorban autóipari elemek gyártására használatos RIM poliuretán rendszerek mechanikai 

tulajdonsága sok esetben felülmúlják a hőre lágyuló műszaki műanyagok tulajdonságait. Felhasználásukkal 

kisebb szerszámberuházási költségekre van szükség. 

Gyanta 
(„A”) 

Térhálósító 
(„B”) 

Keverési 
arány 

[súly %] 

Fazékidő 
[másodperc] 

Hőállóság 
[Tg] 

Keménység 
[Shore D] 

Charpy ütőhajlító 
szilárdság [kJ/m2] 

MG 453 
MG 453 

100 / 75 
55-60 124 °C 

80 38 

MG 453 GF* 100 / 60 84 18 
*Tested according DIN 75200 (car interior) 

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza. 
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Poliuretán prototípus gyantarendszer 

RIM eljáráshoz 

A gyorsönthető, elsősorban autóipari elemek gyártására használatos 

RIM poliuretán rendszerek mechanikai tulajdonsága sok esetben 

felülmúlják a hőre lágyuló műszaki műanyagok tulajdonságait. 

Felhasználásukkal kisebb szerszámberuházási költségekre van szükség. 

Gyanta 
(„A”) 

Térhálósító 
(„B”) 

Keverési 
arány 

[súly %] 

Fazékidő 
[perc] 

Hőállóság 
[HDT] 

Keménység 
[Shore D] 

Charpy ütőhajlító 
szilárdság [kJ/m2] 

MG 815 MG 815 100 / 75 5-7 130 °C 80 75 

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza. 
 

Poliuretán gumi 

A két komponensű poliuretán gumi kiválóan alkalmas rugalmas gipsz, beton, 

kerámia öntőformák készítéséhez.  

Gyantarendszer 
Keverési arány  

[%] 
Fazékidő 

[perc] 
Keménység 
[Shore A] 

Leírás 

GM 965-40 100 / 11,5 

15-20 

40 
Beton, gipsz és kerámia öntőforma 

kialakításához 
GM 965-55 100 / 11 55 

GM 965-70 100 / 15 70 

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza. 
 

Poliuretán színező pigmentek 

A színező pigmentek kiválóan alkalmasak főleg a gyorsönthető poliuretánok nehezen megoldható 
színezéséhez, de epoxi színezőként is alkalmazhatók. 
 

Szín Leírás 

Kék 

A színező pigmentek kis mennyiségű adagolása is látványos színváltozást 
okoz. Így könnyedén lehetséges a gyorsönthető poliuretánok színezése. 

Zöld 

Fekete 

Piros 

Fehér 

Sárga 

Barna 

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza  
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Szintetikus gipsz 

A színtetikus gipsz különböző esztétikai, művészi kialakításokat tesz lehetővé kontrollált feldolgozási idő 
mellett. A termékek lényegesen nagyobb ütőállósággal rendelkeznek a hagyományos gipszekhez képest. 
 

Termék neve 
Keverési 

arány  
Fazékidő 

[perc] 
Leírás 

ebacryl L-1 / EM-1 100 / 50 35 
Bézs színű laminálóható akril bázisú szintetikus gipsz 

negatív formák és agyag modellekhez 

ebacryl O-1 / SP-1 100 / 40 12-18 
Fehér színű laminálóható gél akril bázisú szintetikus gipsz 

negatív formák és agyag modellekhez 

ebacryl coupling 
paste / TGL 

100 / 20 45-60 Csatoló réteg epoxi rendszerhez 

ebacryl coupling 
paste / TGS 

100 / 20 20-30 Csatoló réteg epoxi rendszerhez 

ebacryl Paste P-1 100 / 25-29  Akril paszta vastag rétegkialakításhoz 

 

Speciális rendszerek, segédanyagok 

 

Termék neve 
Keverési 

arány  
Fazékidő 

[perc] 
Leírás 

Plastilin   
Kén és ónmentes technikai gyurma szilikon öntőforma 

készítéséhez 

PU 17 100 / 50  
30 másodperc feldolgozási idejű flexibilis habosodó 

poliuretán rendszer  

Thixotropic agent 200   
Folyásmódosító (tixotrópizáló) adalékanyag 

poliuretánokhoz 

PU 20 100 / 80  
90 másodperces feldolgozási idejű, 200 kg/m3 sűrűségű 

habosodó poliuretán 

P 22 100 / 100 40-50 Gyúrható epoxi paszta modell és mintakészítéshez 

Sealer 02   Pórustömítő műfához 

Sealer 09   Pórustömítő műfához 

Release agent 17   Szemipermanens formaleválasztó műfához 

Release Agent 18   Szemipermanens formaleválasztó RIM rendszerekhez 

Release agent T 03-01   Formaleválasztó prototípus poliuretán rendszerekhez 

Release agent T  1-1   
Formaleválasztó rugalmas és rideg poliuretán 

rendszerekhez 

A teljes termékcsaládot az eredeti ebalta Kunststoff GmbH katalógusa tartalmazza. 
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