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 Деколаст 3 – Технічна специфікація 

ТОВ «ОСВ Технолоджи» 
вул. Гвардійська, 190, Олешки, Херсонська область, 75101, Україна  
Мобільний/viber: +380 67 553-95-79, +380 95 720-67-86 
Електронна пошта: info@osv.com.ua  
Веб-сайт: www.osv.com.ua 

 

Деколаст 3 
Технічна специфікація 
 

 
Деколаст 3 — це двокомпонентна поліуретанова піна з високою щільністю для лиття у відкриті та закриті 
форми. 
Вироблений у ЄС. 
 
Переваги 
 

 Гарна текучість суміші 

 Висока швидкість отримання готових виробів 

 Рівномірна структура застиглого матеріалу 

 Широкий діапазон щільностей - від 100 до 300 кг/м3 

 Збільшення в об'ємі до 10 разів при вільному спінюванні 
 

Сфера використання 
 

 Виготовлення декоративних та конструкційних елементів для меблів 

 Виробництво рам для картин, архітектурних  деталей для інтер'єрів та фасадів 

 Виготовлення корпусних та конструкційних деталей для промислового та побутового обладнання 
 
    Хімічні та фізичні властивості 
 

ПОКАЗНИК ПОЛІОЛ, КОМПОНЕНТ А ІЗОЦІАНАТ, КОМПОНЕНТ Б 

В’язкість при 25 0С 1000 ± 150 мПа/сек Макс. 250 мПа/сек 

Запах   Схожий на амін Специфічний 

Щільність при 20 0С 1,10 гр/см3 1,23 гр/см3 

% NCO (середнє)  31-32% 

Фізичні властивості піни 
 

ПОКАЗНИК ЗНАЧЕННЯ 

Абсорбція води, максимум від обсягу 3% 

Вміст закритих чарунок, мінімум 90% 

Щільність вільного спінювання 80 - 85 кг/м3 

Мінімальна щільність у формі 110 кг/м3 

Міцність на стискання, мінімальне 120 kРа 

Межа міцності при температурі 120 0С 

 
    Показники, подані в таблицях, можуть змінюватись в залежності від методу та умов переробки. 
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Рекомендовані умови переробки 
 

ПОКАЗНИК ЗНАЧЕННЯ 

Співвідношення поліолу, по вазі 100 

Співвідношення ізоціанату, по вазі 110 

Час старту на 100 г суміші при 20 оС 27 – 33 сек 

Час гелеутворення на 100 г суміші при 20 оС 85 - 105 сек 

Час росту на 100 г суміші при 20 оС 120 – 145 сек 

 

    Підготовка продукту до переробки 
 

ПОКАЗНИК ПОЛІОЛ, КОМПОНЕНТ А ІЗОЦІАНАТ, КОМПОНЕНТ Б 

Гомогенізація + + 

ПОКАЗНИК ПОЛІОЛ, КОМПОНЕНТ А ІЗОЦІАНАТ, КОМПОНЕНТ Б 

Температура переробки 18 - 22 оС 18 - 22 оС 

Температура форми 30 - 45 оС 

 

Поради для роботи з матеріалом 

 

 Перед застосуванням рекомендуємо провести тест-пробу на малій кількості матеріалу - 
Перевірте самі, чи підходить Вам наш продукт!

 Під час роботи з матеріалом необхідно використовувати окуляри та рукавички
 Переробляти матеріал необхідно у приміщенні, де є вентиляція

 Для досягнення оптимальної якості зшивки радимо працювати у відносно ізотермічному 
середовищі при температурі 25оС. Вища температура прискорює реакцію, нижча уповільнює 
процес схоплювання

 Рекомендуємо очистити та протерти насухо поверхні, з якими система контактує

 Перед використанням форми повинні бути оброблені антиадгезійним складом на основі силікону 
або воску

 Ретельно перемішайте обидва компоненти разом

 Проведіть заливку у попередньо підігріту до рекомендованої температури форму

 Уникайте насичення вологою компонентів – щільно закривайте ємності з матеріалом після роботи!



Зберігання 
 

Деколаст 3 поставляється у бочках по 200 та 250 кг. Термін зберігання матеріалу складає 6 місяців від дати 
виробництва за умови дотримання умов транспортування та зберігання. Матеріал необхідно зберігати у 
міцно закритій тарі при температурі від +15оС до +25оС. Захищати від контакту з вологою та теплом. 
 
Сервіс 

 
Наш відділ технічного застосування завжди до Ваших послуг. 
Наші дані засновані на нашому колишньому досвіді і не дають гарантій у світлі судової практики. З 
викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту та 
безкоштовних порад та консультацій.  
 


