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Компания Zhermack е активен производител от 35г. 
Компанията е представена на световния пазар от три 
дивизии, Dental, Wellbeing и Industrial, обслужвана от 
обширна и компетентна дистрибуторска мрежа. 
 
Zhermack снабдяват клиенти от цял свят и знаят, че е 
важно да се проучат индивидуалните характеристики на 
всяка държава, за да се предложат подходящи решения 
за всяко клиентско търсене (което се различава в 
зависимост от сферата на търговия). 
 
Нашето международно призвание ни позволява да се 
възползваме от иновативни процеси и да споделим 
знанията си с нашите клиенти. Вярваме, че екипната 
работа ни помага да постигнем дори най-амбициозните 
цели. 
 
Опитът ни в предлагането на специализирани решения е 
също ефективна гаранция за качество пред нашите 
клиенти. Ние упражняваме пълен контрол върху целия 
продуктов процес, от избора на необработените 
материали до опаковането на крайните продукти. Също 
така управляваме своето продуктово развитие, като 
стриктно следим всяка фаза, доказвайки се като 
уникален и надежден партньор за нашите клиенти. 
 
Изпълняване на вашите потребности. 
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Ние разбираме нашите продукти 

Една от силните ни страни е, че контролираме развитието, 
производството и качеството на всички наши продукти. Притежаваме 
собствена фабрика за синтезиране на суровини, добре структурирана 
система за контрол и валидиране на производствените процеси, 
притежаваме и собствен отдел за изследвания и разработки, 
персонализиращ продуктите, за да отговорят на специфични 
потребности. В резултат на това можем да оптимизираме цялата си 
производствена система и предлагане на материали, което осигурява 
изключителни резултати. 
 
Нашият опит в поликондензационни и адитивни силиконови еластомери 
и алгинати ни позволяват да разработим решения, способни да 
удовлетворят дори и най-взискателните клиенти. 
 
Ние обслужваме широк спектър от приложения, които използват 
силиконов каучук, включително изработка на матрици, бърза изработка 
на прототипи, вакуумно формоване в композитната индустрия, 
бижутерството, керамичната индустрия, бетонната индустрия и дори 
филмови специални ефекти. 
 
 
Ние винаги сме близо до нашите клиенти 

Задълбочените ни познания за продуктите ни позволяват да реагираме
своевременно на нуждите на потребителите и клиентите, за да 
определим най - добрите възможни решения и да изберем 
най-подходящите продукти за тях, независимо от приложението.  
 
Желанието за сътрудничество и готовността да споделим опит са два от
нашите основни принципа, също така ни помагат да оптимизираме
производствения процес и осигурим възможно най-добри крайни 
резултати. В крайна сметка, собственият ни успех зависи от този на 
нашите клиенти. 
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Изработка на матрици 

Възпроизвеждането на всеки обект, особено 
на тези със сложна форма, е процес, който 
трябва да бъде добре познат и също така 
изисква подходящите материали, за да е 
гарантиран задоволителен краен резултат. 
 
След като се изработи макета, следващата 
стъпка е да се създаде гъвкава, силиконова 
матрица, която може да се използва за 
възпроизвеждането на изделията многократно. 
Времето и прецизността са от най-голямо 
значение на този етап. Zhermack доставя RTV2 
адитивен двукомпонентен силиконов каучук (с 
платинен катализатор) и поликондензационен 
силиконов каучук (с калаен катализатор) за 
широк обхват от индустриални приложения. 
 
Силиконовият каучук от Zhermack, за
изработка на матрици, гарантира
впечатляваща точност във възпроизвеждането
на детайли, лесно изваждане от матрицата и 
притежава удължен експлоатационен срок, 
благодарение на отличната си стабилност на 
размерите и широкообхватна химична
съвместимост. 
 
По-специално, нашият RTV2 силиконов каучук 
е високоеластичен, притежава отлични 
механични свойства и е съвместим с различни 
видове смола (полиестер, епоксид, и т.н.). 
Повечето от продуктите ни не съдържат 
силиконово масло, за несравнима по-висока 
стабилност на размерите (за 20 години или 
дори повече) при контакт с бетон и цимент. 
Все пак дори и стандартните версии също 
гарантират отлична стабилност. 
 
Нашият RTV2 поликондензационен силиконов 
каучук е течен, има отлични механични 
свойства и се предлага в различна твърдост.
Той може да бъде вулканизиран с 
невъзпламеняем калаен катализатор, който 
може да бъде транспортиран чрез въздушен 
или морски транспорт без допълнителни 
разходи. 
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Вакуумно формоване 

Вакуумното формоване е все по-често 
срещан процес в композитната индустрия. 
Той използва торба от RTV2 адитивен 
силиконов каучук за плътно притискане на 
ламината върху повърхността на матрица. 
Вакуумът се използва както за формоване на 
композитен материал, така и за равномерно 
разпределяне на смолата която го 
импрегнира. Тези силиконови матрици могат 
да бъдат използвани многократно, за
изработка на изделия със висококачествена 
повърхност. 
 
Zhermack доставя асортимент от силиконов 
каучук специално формулиран за използване 
във вакуум формоването, което често се 
среща в много области на промишлеността 
(автомобилна, морска и др.). Нашият 
силиконов каучук RTV2 (с платинен 
катализатор) предоставя: 
 
• Отлични механични характеристики 
• Кратко време за изработка 
• Висока еластичност 
• Отлична съвместимост с повечето видове 
  смола (полиестер, епоксидна и т.н.) 
 
Нашият течен силиконов каучук има твърдост 
22 shA и вискозитет, който позволява да бъде 
използван с миксер за пръскане. Нашият 
тиксотропиран силиконов каучук има 
твърдост 22 shA и е подходящ за прилагане с 
четка или чрез спрейване. 
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Бижутерство 

RTV2 адитивен силиконов каучук на Zhermack 
е особено подходящ за прецизно леене, 
шприцване на восък, често използван процес в 
бижутерския сектор. Силиконовият каучук 
може да се използва за възпроизвеждане на 
голям брой копия на един оригинал. Този 
материал позволява успешното копиране  
дори на най - малките детайли, улеснява
довършителните процеси и е напълно 
съвместим с материалите, които обикновено 
се използват при изработката на бижута. 
 
Отличната структурна устойчивост на
силиконовия каучук на Zhermack го прави 
подходящ дори за луксозния бижутерски 
пазар, където се изискват стандарти за 
най-високо качество. Матриците могат да се 
използват повече от 20 години, ако са
правилно съхранявани. 
 
Нашият силиконов каучук се предлага в 
цветове по избор: безцветен (за потребители, 
които предпочитат да виждат основния обект в 
силиконовия каучук по време на фазата на 
рязане) и оцветен (за по-опитни ползватели). 
 
Химическите характеристики на силиконовия 
каучук на Zhermack спомагат лесното 
освобождаване на отливката, нещо, което е 
изключително важно при този вид употреба. 
Твърдостта може да варира между 33 shA, 45 
shA и 50 shA. Изборът на твърдост зависи от 
формата на восъчното изделие и от 
налягането, при което се шприцва восъкът. 
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Бързо прототипиране 

Силиконовите матрици са често използвани за
създаването на прототипи за нови разработки.
Стереолитографически макети се използват за
създаване на силиконови каучукови матрици,
като се използват подходящи термореактивни 
смоли. 
 
Механичните и термичните свойства на тези 
смоли са подобни на тези на термопластичните
материали, използвани при производството на
крайното изделие. Това означава, че 
прототипите са не само верни репродукции на 
оригиналните модели, но може също да се 
използват за тестване и да осигурят сигурни 
данни за предварителни мостри. 
 
За по-бързо създаване на прототипи 
предлагаме прозрачни материали с твърдост 
42 shA в омаслени и неомаслени версии (за 
увеличаване на устойчивостта спрямо особено 
агресивни вещества като например PU смоли). 
Също така доставяме прозрачен силиконов 
каучук с нисък вискозитет и висока съпротива 
при разкъсване за прототипиране на малки, 
прецизни части. 
 

Специални ефекти 

Zhermack доставя на кино индустрията 
силиконов каучук и алгинати, използвани за 
възпроизвеждане на части от тялото и
особености на лицето за специални ефекти 
(маски, рани, прилагане на специални ефекти 
върху актьорите и т.н.) и за създаването на 
специални природни пейзажи и декори. 
 
Лесни са за обработка, пластични са и дават 
възможност за използване на широка гама от 
специфични цветни пигменти, това са от 
ключовите предимства, които предлагаме на 
потребителите във филмовата индустрия. 
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Zhermack продукти 
за индустриална употреба 
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1. Технически характеристики 

RTV2 адитивен силиконов каучук на Zhermack RTV2 осигурява: 
 
• Отлични механични характеристики (гъвкавост, устойчивост на разкъсване) 
• Отлична стабилност на размерите (свиваемост на адитивен силиконов каучук <0.1%, свиваемост на поликондензационен 
силиконов каучук <1%) 
• Изключително дълъг експлоатационен срок 
• Висока точност при възпроизвеждането на детайли и обратни наклони 
• Съвместимост с широка гама от материали (смоли, пластмаси, восъци, цименти, метали и др.) и биосъвместимост 
• Устойчивост на екстремни температури (-40 ° C / 210 ° C) 
• Лесна употреба (няма нужда от термична обработка, тъй като Zhermack силиконов каучук вулканизира на стайна температура) 

2. Инструкции за употреба* 

Претегля се еднакво количество от 
база и катализатор (например 100гр 
от катализатор и 100гр база; 
крайният резултатът не е повлиян от 
грешки до 5%) 
 
* Освен XTX 45, което изисква 
тегловно съотношение на смесване 
10: 1. 
 

Смесете енергично, докато продуктът придобие равномерен цвят. След като продуктът се смеси напълно, изсипете го, за предпочитане от 30 см над 
контейнера, на едно място (това улеснява изпускането на въздуха от сместа). Тези инструкции се отнасят само за силиконов каучук RTV2. 
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3. Опаковки 

Продуктите на Zhermack се предлагат в следните опаковки, за да отговорят на нуждите на различните потребители: 

ПОЛИКОНДЕНЗАЦИОНЕН СИЛИКОНОВ КАУЧУК  

Разфасовки Опаковки Разфасовки 
АДИТИВЕН СИЛИКИНОВ КАУЧУК 

Опаковки 

200 кг + 10 кг 200 кг + 200 кг 

20 кг + 1 кг 25 кг + 25 кг 

5 кг + 250 гр 5 кг + 5 кг 

1 кг + 50 гр 1 кг + 1 кг 

4. Аксесоари 

Силиконовият каучук на Zhermack може да се достави със следните аксесоари: 

• 
• 
• 
• 
• 

Агенти за тиксотропиране на адитивен и поликондензационен силикон 
Забавящи средства за удължаване на обработваемостта на адитивен силиконов каучук 
Грундове за свързване на адитивен силиконов каучук към стомана и алуминий 
Концентрирани оцветяващи пигменти 
Силиконови масла 
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Tехнически характеристики 

Адитивен силикон (Платинен катализатор) 

Наименование Цвят 

червен 

син 

светлосин 

розов 

жълт 

светло зелен 

зелен 

 син 

  прозрачен 
  прозрачен 

син 

син 

Приложения 

ортопедия, специални приложения 

 изработка на матрици 

 вакуумно формоване 

 отливки на тяло 

 изработка на матрици 

 изработка на матрици 

 изработка на матрици 

 изработка на матрици, бижутерството 

 изработка на матрици 

 бързо прототипиране 

 бързо прототипиране 

  
изработка на матрици  

изработка на матрици  

WT (@ 23°C) 
10’-13’ 

45’ 

6’ 

10’ 

15’-18’ 

45’ 

15’ 

45’ 

3’ 

6’ 

70’ 

20’ 

15’ 

6’ 

10’ 

10’ 

15’-20’ 

90’ 
90’ 

60’ 

60’ 

ST (@ 23°C) 
1ч 

6ч 

50’ 

1ч 30’ 

2ч 30’ 

4ч 

1ч 

7ч 

30’ 

15’ 

10ч 

3ч 

1ч 

20’ 

2ч 30’ 

1ч 20’ 

3ч 

15ч 
15ч 

24ч 

24ч 

Твърдост(ShA) 
 желе 

20 

0 shA/40 sh00 

4 

8 

13 

22 

22 

22 

22 

30 

33 

35 

35 

37 

45 

50 

42 
42 

60 

68 

Вискозитет (cP) 
1.000 

200 

1.500 

1.800 

1.000 

4.500 

4.000 

4.000 

4.000 

> 50.000 

6.000 

7.500 

4.000 

4.000 

- 

8.000 

20.000 

35.000 
50.000 

100.000 

140.000 

 Якост на разкъсване 
      (N/mm) 

- 

- 

5 

7 

4 

10 

20 

20 

11 

14 

18 

16 

8 

8 

6 

19 

12 

> 20 
> 20 

10 

10 

ZA OF1                       полу-прозрачен    специални ефекти,приложение в електрониката       
нтгнаоелеелектроникатааая Свойства: желе 

ZA 35-15 GLASS                  прозрачен       специални ефекти  
Свойства: силно течен, прозрачен 
ZA 00 Translucid               полу-прозрачен     ортопедия, специални приложения 

ZA 4 LT 

ZA 8 LT                      полу-прозрачен      ортопедия, спец. приложения 

ZA 13 Mould WT45             полу-прозрачен      изработка на матрици 

ZA 22 Mould 

ZA 22-45 Mould Neutro          белезникав         изработка на матрици 

ZA 22 WT3 Spray 

ZA 22 Thixo Body 

ZA RTV 30-60                      бял            изработка на матрици 

HT 33 Transparent            полу-прозрачен        изработка на матрици, бижутерството 
 
ZA 35 Mould 

ZA 35 Mould Fast 

MARK Plus (*) 

HT 45 Transparent           полу-прозрачен 

ZA 50 LT 

XTX 45 DRY 
XTX 45 OIL BLEEDING 

ZAX 60 

ZAX 70 

Свойства: мекота, добри механични, изолационни и дъмпингови свойства 

Свойства: мекота, добри механични, изолационни и дъмпингови свойства, висока еластична свиваемост 

Свойства : мекота, стабилност на размерите, прецизност в репродукцията, затихващи свойства 

Свойства: нисък вискозитет, висока механична устойчивост, стабилност на размерите, прецизност в репродукцията 

Свойства: нисък вискозитет, висока механична устойчивост, стабилност на размерите, прецизност в репродукцията 

Свойства: нисък вискозитет, висока механична устойчивост, стабилност на размерите, прецизност в репродукцията 
 
Свойства: продуктът се прилага чрез спрейване, идеален за вакуумно формоване или за прилагане върху вертикална повърхност 

Свойства: тиксотропиран, съвместим с кожата, стабилност на размерите, високи механични свойства, висока устойчивост на стареене 

Свойства: нисък вискозитет, стабилност на размерите, висока механична устойчивост, прецизност в репродукцията 

Свойства: нисък вискозитет, стабилност на размерите, висока механична устойчивост, прецизност в репродукцията, устойчивост 

Свойства: нисък вискозитет, стабилност на размерите, прецизност в репродукцията 

Свойства: нисък вискозитет, стабилност на размерите, прецизност в репродукцията 

Свойства: силиконов пластилин, препоръчителен за вертикално изработване на матрици, прецизност в репродукцията 
 
Свойства: висока механична устойчивост, стабилност на размерите, прецизност в репродукцията 

Свойства: добра механична устойчивост, стабилност на размерите, прецизност в репродукцията, устойчивост на висока температура 

Свойства: висока прозрачност подходяща за бързо прототипиране, добри механични свойства. Две версии: Неомаслена и Омаслена (подходящи за смоли). 

Свойства: добра механична устойчивост спрямо епоксидни смоли, полиуретанови смоли, полиестерни смоли и полиуретанова пяна 

Свойства: добра механична устойчивост спрямо епоксидни смоли, полиуретанови смоли, полиестерни смоли и полиуретанова пяна 
 

Поликондензационен силикон (Калаен катализатор) 

Наименование Цвят 

белезникав 

белезникав 

 Приложения 

изработка на матрици  

изработка на матрици  

 WT (@ 23°C) 
90’ 

90’ 

ST (@ 23°C) 
24ч 

24ч 

Твърдост (ShA) 
21 

30 

Вискозитет (cP) 
24.000 

27.000 

 Якост на разкъсване 
      (N/mm) 

17 

17 

ZC 20-120 

ZC 30-120 
Свойства: нисък вискозитет, висока механична устойчивост 

Свойства: нисък вискозитет, висока механична устойчивост 
 

Алгинати за отпечатъци от тела на хора 

Наименование  Форма 

прахообразна 

прахообразна 

Цвят 

светло син 

белезникав 

Приложения 

отпечатъци на тяло 

отпечатъцина на тяло 

Съотношение на смесване (вода/прах) 
2 части вода / 1 част прах (тегло) 

2 части вода / 1част прах (тегло) 

ST (@ 23°C) 
2’30”-3’ 

9’-13’ 

AL PR 

AL MT 
Свойства: прецизност в репродукцията, препоръчва се за импресии, биосъвместим  

Свойства: прецизност в репродукцията, препоръчва се за импресии, биосъвместим  
 
*WT (@ 23°C) - трайност след смесване на компонентите 
 ST (@ 23°C) - време на задържане при формоване 
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        Дистрибутор за България : 
Нежна-Банат ЕООД                  Zhermack S.p.A. 

             Дълга лъка, 2                   Via Bovazecchino, 100 
     5000 Велико Търново           45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
         +359 894 961963              T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 

info@smoli-bg.com                   info@zhermack.com 
             www.smoli-bg.com                www.zhermack.com 
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