SILICONE & POLYURETHANE

SILICONE & POLYURETHANE
GÜVENİLİR İŞ ORTAĞINIZ...

HAKKIMIZDA

2014 yılında dünya pazarında gelişen silikon teknolojilerinin Türkiye’de de üstün kalitede hizmete
anlayışımız ile kısa zamanda sektörün öncü ﬁrması konumuna geldik.

yaşıyoruz.
En iyi sürdürülebilir çözümleri üretmek ve sunmak için çok çalışıyor, gün geçtikçe büyüyen ürün
gamımızla her biri alanında uzman ekibimizle sizleri Craft dünyasını keşfetmeye davet ediyoruz...

VİZYONUMUZ

bununla birlikte tüm iş ortaklarımızın da gelişmesini sağlayan, alanında öncü bir dünya markası olmak.

MİSYONUMUZ

ve müşterilerimize sürdürülebilirlik, yüksek kârlılık ve yüksek verimlilik ilkeleri kapsamında en doğru
şekilde hizmet verebilmek için çalışıyoruz.
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NEDEN CRAFT?

Geniş ürün yelpazemizi en hızlı ve güvenilir şekilde sizinle buluşturuyoruz.
Dürüstlük ve güvenilirlik ilkeleri ışığında çalışıyoruz.
Ar-Ge’nin önemine inanıyor, doğru iş analizleri ile sürekli büyüyoruz.

Sadece Türkiye geneline değil, tüm dünya ülkelerine gönderim yapabilmekten gurur duyuyoruz.
Türkiye’nin silikon tedarikçisi olarak %100 müşteri odaklı çalışıyoruz.

2014 YILINDAN BU ZAMANA KADAR...
3.000+ müşteri
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12 ülkeye ihracat

1000+ tonluk tedarik

100’den fazla ürün
çeşitliliği

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER
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ÜRÜNLERİMİZ
RTV2 SİLİKON KAUÇUK
RTV2’nin açılımı, ¨Room Temperature Vulcanizing¨ yani oda sıcak
kauçuklardaki
katalizörden (Dondurucu) oluşmaktadır.
RTV2 silikon kauçuklar kendine ait özellikleri sayesinde, modellerden kopyalama, çoğaltma, kaplama ve

ADDITION CURE RTV2 SİLİKONLAR
kürleşmektedir. Farklı shore (Yumuşaklık – sertlik)

ADDITION CURE RTV2 SİLİKONLARIN KULLANIM ALANLARI

4

ÜRÜNLERİMİZ

CONDENSATION CURE RTV2 SİLİKONLAR

CONDENSATION CURE RTV2 SİLİKON KULLANIM ALANLARI
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ÜRÜNLERİMİZ
KALIP SİLİKONU (Molding Silicone)
RTV2 silikon kauçukların en geniş kullanıldığı alandır. RTV2 kalıp silikonu; polyester, alçı, beton, poliüretan,
düşük alaşımlı metal, mum (Paraﬁn), sabun/kokulu taş, seramik, porselen, epoksi ve çikolata/şeker hamuru
gibi gıda malzemeleri de dahil olmak üzere çeşitli döküm malzemeleriyle çalışmaya uygundur. Hediyelik
nedeniyle her geçen gün daha fazla tercih edilmektedir.

Çoğaltma ve kopyalama alanında kullanım kolaylığı sunan RTV2 kalıp silikonlarının ideal özellikleri
aşağıdaki gibi olmalıdır:

Akışkan (Düşük viskozite)
Yüzeye ve modele yapışmama
Esneklik
Yüksek ısı dayanımı
Yüksek kimyasal dayanım
Düşük çekme oranı
Hava kabarcığını kolay atması
Hızlı kürleşme
Uzun operasyon süresi
Yüksek döküm sayısı
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ÜRÜNLERİMİZ
Akıllı aydınlatma sistemleri, elektrik şebekeleri ve elde taşınabilir dijital cihazlar her geçen gün daha çok
karşı korunmalıdır. Elektronik kaplama silikonlar, hassas bileşenlerin saklanması ve kapsüllenmesi için tercih
edilen malzemelerin başında gelmektedir.
darbe, ısı, nem, su ve mantarlaşma gibi dış etkenlere karşı yüksek performans sunmaktadır.
Kırılabilir yapısı sayesinde elektronik devre veya led başlıklarına kolay müdahale imkanı sağlamaktadır.

Transfer baskı silikonlar, tampon baskı boyasını basılacak malzemeye transfer için kullanılmakta, baskı
kalitesi içinde önemli bir etken olmaktadır.
transfer baskı silikonlar, kullanıcının tercihine göre
transfer
baskı silikonlar yüksek esneklik özelliği ile kaliteli baskı için elverişli bir ortam sağlamaktadır.

ÜRETAN KAUÇUK (Urethane Rubber)
Kullanımı kolay üretan kauçuk silikonlar, yüksek dayanıklılığa sahip kalıp malzemelerinin başında
gelmektedir.
Baskı ve döküm tekniği ile kullanılabilen üretan kauçuk silikonlar, yüzeydeki deseni tam olarak
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ÜRÜNLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
POLİÜRETAN
POLİÜRETAN (Polyurethane)
(Polyurethane)
Poliüretan
Poliüretan sistemler;
sistemler; mobilya,
mobilya, dekorasyon,
dekorasyon, yapı/inşaat
yapı/inşaat ve
ve hediyelik
hediyelik eşya
eşya alanlarında
alanlarında kullanılan
kullanılan ahşap
ahşap
ürünlerin
ürünlerin yerini
yerini almakla
almakla beraber
beraber bu
bu alanda
alanda kullanıcılara
kullanıcılara kolaylıklar
kolaylıklar sunmaktadır.
sunmaktadır. Özellikle
Özellikle ahşap
ahşap ürünürünolmaktadır.
olmaktadır.
Poliol
Poliol ve
ve izosiyanat
izosiyanat olmak
olmak üzere
üzere 2
2 ana
ana bileşenden
bileşenden oluşan
oluşan ahşap
ahşap muadili
muadili poliüretan,
poliüretan, açık
açık ve
ve kapalı
kapalı
kalıplarda
kalıplarda el
el karışımı
karışımı veya
veya makine
makine yardımı
yardımı ile
ile uygulanmaktadır.
uygulanmaktadır.

POLİÜRETAN
POLİÜRETAN SİSTEMİNİN
SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
AVANTAJLARI NELERDİR?
NELERDİR?
Yüksek
Yüksek mukavemet
mukavemet ve
ve sertlik
sertlik
Kısa
reaksiyon
süresi
Kısa reaksiyon süresi
İşçilikten
İşçilikten tasarruf
tasarruf edilmesi
edilmesi
Zaman
Zaman tasarrufu
tasarrufu
Ekonomik
Ekonomik
Kolay
Kolay taşıma
taşıma
Kusursuz
Kusursuz uyum
uyum
Hijyenik
kullanım
Hijyenik kullanım (Toz
(Toz tutmaz)
tutmaz)
Boyanabilme
Boyanabilme
Vidalanabilme/çivilenebilme
Vidalanabilme/çivilenebilme
Yüksek
Yüksek verimlilik
verimlilik
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Silikonun döküleceği yüzey (Model) temizlenmelidir.
Herhangi bir ıslaklık, toz, kir olmamalıdır.
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Yüzeye uygun kalıp ayırıcı uygulanmalıdır.
Sprey

Fırça

Sünger

Silikonun içerisinde yer alan kimyasal bileşenlerin homojen hale gelmesini sağlar.
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Döküm öncesi tüm ön çalışma yapılmalı ve vakit kaybetmeden döküm işlemi tamamlanmalıdır.
Silikona uygun miktarda dondurucu eklenmelidir.
kürleşen (Donan) silikonların performansı bir miktar azalır.
Eklenmesi gereken dondurucu miktarı ortam sıcaklığı ve neme göre ayarlanmalıdır.
Miktarın doğru belirlenmesi için hassas terazi kullanılması önemle tavsiye edilir. Hassas terazi
yoksa mezür ya da şırınga kullanılarak doğru miktarda dondurucu eklenebilir.
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yayılmasını sağlamaktır.

6
Hava tabancası ile ya da üﬂeyerek, yüzeydeki kabarcıkların patlaması desteklenebilir.
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Silikona döküm işlemi sonrası kürleşme (Donma) tamamlanana kadar müdahale edilmemelidir.
Kürleşen silikon modelden ayırılabilir.
Poliüretan gibi zor kimyasalların dökümü yapılacaksa dökümler arasında kalıbın dinlendirilmesi ve
belli aralıklarla yıkanıp temizlenmesi tavsiye edilir.
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Döküm öncesi silikonun döküleceği yüzey temizlenmelidir.
Aksi takdirde;
a) Silikonun döküleceği yüzeyde toz, kir ya da önceki dökümlerin parçaları varsa bunlar kalıba
yapışabilir ve istenmeyen sonuçlar çıkabilir.

2

Aksi takdirde;
a) Kalıbın modele temas eden yüzeyinde kürleşme gerçekleşmez.
Döküm sırasında dondurucu gereğinden fazla eklenmemeli, verilen oranlara dikkat edilmelidir.
Aksi takdirde;
a)
dökülmeler başlar.
b)
c) Hava kabarcıklarının yüzeye çıkıp patlaması için yeterli zaman olmaz ve kalıp kabarcıklı bir
şekilde donar.
d) Hızlı donduğu için bağlar yeteri kadar kuvvetli olmaz ve silikonun ﬁziki dayanıklılığı düşer.
e) Silikon kalıp, modelden ayrılırken yapışma eğilimi gösterir.
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Döküm sırasında dondurucu gereğinden az eklenmemeli, verilen oranlara dikkat edilmelidir.
Aksi takdirde;
a) Kalıp çok uzun sürede donar veya hiç donmaz.
b) Donma istenilen seviyede olmadığı için model kirlenir ve zahmetli bir temizlik gerekir.
c) Yavaş donduğu için bağlar yeteri kadar kuvvetli olmaz ve silikonun ﬁziki dayanıklılığı düşer.
d) Silikon kalıp, modelden ayrılırken yapışma eğilimi gösterir.
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Gereğinden fazla dondurucu kullanmayarak, vakumlama haznesinde kabarcıkların tahliyesi yapılarak
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Uygun kalıp ayırıcılar kullanılmalıdır.

Aksi takdirde;
a) Döküm yapılacak objenin yüzeyinde pürüzlere yol açar. Bu da objeden birebir kopya alınamamasına
neden olur.
b) Kalıptan alınan her döküm sonrasında, kalıbın içerisinde kabarcıkların patlaması nedeniyle kopmalar

Aksi takdirde;
a) Obje kalıba yapışabilir, bundan dolayı kalıbın koparak ve parçalanarak çıkmasına neden olur.
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KATKILAR / YARDIMCI ÜRÜNLER

Vakumlama Sistemi:
Kalıp içerisinde kalan kabarcıklar kalıbın ﬁziksel
sonrası oluşan hava kabarcıklarının tahliyesi amacıyla kullanılmaktadır.

Silikon Yağı:
için kullanılmaktadır.
Uyarı: Aşırı kullanım silikonun direncini ve yapısını
bozabilir.

sağlamaktadır. Genellikle yatay ve dikey modellerin
kalıbını almak ve büyük modellerin dışını sıvamak
için kullanılmaktadır. Fırça, spatula veya elle
uygulanmaktadır.

Kalıp Ayırıcı:

Boya:

Modeli silikon kalıbın içinden rahat çıkarmak için
destek olmaktadır. Modele ya da kalıba spreylenerek
uygulanmaktadır.

Silikon kalıpların renklendirilmesi için kullanılmaktadır.
Toz pigment, sıvı ve pasta çeşitleri bulunmaktadır.

Hassas Terazi / Mezür:
homojen bir karışım elde edilmektedir. Manuel
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Katalizör ve ajanların silikona hassas bir şekilde
eklenmesine yardımcı olmaktadır.
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