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RAKU-TOOL® Ürün Listesi

Ürün Listesi – Tüm RAKU-TOOL ürünleri incelemeye hazır. 

TK
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250 ml

500 ml

Epoksi SistemlerRAMPF Tooling 
RAKU-TOOL Ürün Listesi

Epoksi Reçine Epoksi 
Sertleştirici

Karışım oranı 
(ağırlık olarak)

Renk Çalışma 
süresi 
25 °C (dak.)

Uygulama 
kalınlığı 
(mm)

Yoğunluk 
g/cm³ 
(ISO 1183)

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Epoksi yüzey reçinesi sistemleri

EG-2100 EH-2901-1 100:14 açık mavi 15 – 1,4
Oda sıcaklığında kürlenme, akışkan olmayan, katlar 
arası iyi yapışma, hızlı reaksiyon, zımpara yapılabilir, 
parlatılabilir negatifler, modeller, ölçü kontrol, bağlama 

ve delme aparatları

EH-2950 100:14 açık mavi 35 – 1,4
Oda sıcaklığında kürlenme, akışkan olmayan, katlar arası 
iyi yapışma, zımpara yapılabilir, parlatılabilir, 
yavaş reaksiyon

EG-2101 EH-2901-1 100:12 beyaz 25 – 1,4 Oda sıcaklığında kürlenme, akışkan olmayan, kolay 
uugulanan, parlatılabilir, hızlı reaksiyon

negatifler, modeller, ölçü kontrol, bağlama 
ve delme aparatları, iş kalıpları (seramik)

EH-2950 100:12 beyaz 60 – 1,4 Oda sıcaklığında kürlenme, akışkan olmayan, kolay 
uugulanan, parlatılabilir, yavaş reaksiyon

EG-2102 EH-2901-1 100:8 mavi 25 – 1,9 oda  sıcaklığında kürlenme, aşınmaya ve kimyasallara 
dayanıklı, hızlı reaksiyon

döküm modelleri, sünger kalıpları, PU form 
kalıpları, klıp ve yardımcı parça imalatı

EH-2950 100:8 mavi 60 – 1,8 oda  sıcaklığında kürlenme, aşınmaya ve kimyasallara 
dayanıklı, hızlı reaksiyon

EG-2103 EH-2903-1 100:11 siyah 25 – 2,2 oda sıcaklığında kürlenme, sert ancak işlenebilir,  
aşınmaya mukavim, metal dolgulu, tikso

döküm modelleri,metal form kalıpları,  
aşınmaya mukavim kalıp parçaları

EG-2104 EH-2950 100:10 siyah 45 – 1,7 Isıl dayanımı iyi (105 °C), kolay sürülebilme, çok iyi parlatı-
labilir, akışkan olmayan

laminasyon ve diğer imalat yöntemleri için 
yüzey reçinesi, RTM ve Vakum kalıpları

EG-2105 EH-2950 100:20 yeşil 35 – 1,3 Çok iyi ısıl dayanım (120 °C), mükemmel sitren dayanımı, 
çok iyi parlatılabilir

laminasyon yapılar, vakum kalıpları, 
 laminasyon/sıcak pres kalıpları, RTM 
kalıpları

EG-2107 EH-2951 100:20 siyah 120–150 – 1,6 çok iyi ısıl dayanım (180 °C), kolay uygulama, uzun süreli 
çalışılabilme

yüksek ısıda çalışan kalıplar için yüzey 
reçinesi, prepreg kalıp uygulamaları

RAKU-TOOL® Epoksi laminasyon / Epoksi bağlayıcı tabaka

EL-2209 EH-2950 100:10 gri 30 – 1,6 iki bileşenli, bağlayıcı tabaka olarak hazırlanmış, 
ısıl dayanımı yüksek (115 °C)

Tüm epoksi ve poliurea kalıp sistemlerinde 
bağlayıcı tabaka olarak kullanılır.



500 ml

500 ml
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Epoksi Reçine Epoksi 
Sertleştirici

Karışım oranı 
(ağırlık olarak)

Renk Çalışma 
süresi 
25 °C (dak.)

Uygulama 
kalınlığı 
(mm)

Yoğunluk 
g/cm³ 
(ISO 1183)

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Epoksi laminasyon sistemleri

EL-2200 EH-2900 100:20 şeffaf 70 8 1,1 oda sıcaklığında kürlenme, dolgusuz, çok sıvı, 
cam elyaf ve dolgularla uyum içinde çalışma

genel kalıp ve kalıp yardımcı parça imalatı, 
kuartz ve cam elyafılı uygulamalar

EL-2201 EH-2904-1 100:50 şeffaf 35 8 1,1 oda sıcaklığında kürlenme, dolgusuz, sıvı, 
çok iyi mekanik özellikler, hızlı reaksiyon

aparatlar, döküm modelleri, kalıp parçaları, 
PU kalıpları, arka dolgu malzemesiEH-2905-1 100:50 şeffaf 65 8 1,1 oda sıcaklığında kürlenme, dolgusuz, sıvı, 

çok iyi  mekanik özellikler, orta reaksiyon

EH-2906-1 100:50 şeffaf 145 8 1,1 oda sıcaklığında kürlenme, dolgusuz, sıvı, 
çok iyi mekanik özellikler, yavaş reaksiyon

EL-2203 EH-2952-1 100:30 şeffaf 60 8 1,17 yüksek ısıl mukavemet (120 °C), dolgusuz, düşük  
viskozite, hızlı reaksiyon, çok iyi ıslatma özelliği lamine edilmiş kalıplar, RTM, RIM kalıpları, 

cam veya karbon elyaflı uygula malar,  
reçine infüzyon tekniği uygulamaları

EH-2953-1 100:30 şeffaf 100 8 1,1 yüksek ısıl mukavemet (120 °C), dolgusuz, düşük  
viskozite, yavaş reaksiyon, çok iyi ıslatma özelliği

EL-2204 EH-2954 100:40 kehribar 135 8 1,2 yüksek ısıl dayanım (180 °C), dolgusuz,  
çok iyi ıslatma özelliği, hızlı reaksiyon yüksek ısıya dayanıklı cam veya karbon 

elyaf ile güçlendirilmiş kalıplar,yüksek ısılı 
prepreg yatırma kalıpları,arka dolgu

EH-2955 100:40 kehribar 360 8 1,2 yüksek ısıl dayanım (180 °C), dolgusuz,  
çok iyi ıslatma özelliği, yavaş reaksiyon

RAKU-TOOL® Epoksi laminasyon pastaları

EL-2207-1 EH-2907-1 100:12 gri / yeşil 40–45 15 0,9–1,0 oda sıcaklığında kürlenen laminasyon pastası kalıp ve yardımcı parçalarının takviyesi,  
arka dolgu, kontrol mastarları ve aparatlar

EL-2208 EH-2952-1 100:12 siyah 95 15–25 0,8 laminasyon pastası, düşük yoğunluk, yüksek ısıl  
mukavemet  (115 °C)

kalıp ve yardımcı parçalarının takviyesi,  
arka dolgu, kontrol mastarları ve aparatlar



1000 ml

4RAMPF Tooling 
RAKU-TOOL Ürün Listesi

Epoksi Reçine Epoksi 
Sertleştirici

Karışım oranı 
(ağırlık olarak)

Renk Çalışma 
süresi 
25 °C (dak.)

Uygulama 
kalınlığı 
(mm)

Yoğunluk 
g/cm³ 
(ISO 1183)

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Epoksi döküm sistemleri

EC-2400 EH-2909 100:6 mavi 45 30 1,9 aşınmaya mukavim, iyi kimyasal dayanım,  
kolay dökülebilme, hızlı reaksiyon 

döküm modelleri, kopya modelleri,  
PU ve sünger kalıpları 

EH-2952-1 100:7 mavi 150–180 60 1,9 aşınmaya mukavim, çok iyi ısıl dayanımt (110–115 °C), 
yavaş reaksiyon

döküm modelleri, kopya modelleri,  
PU ve sünger kalıpları

EC-2401 EH-2904-1 100:20 fildişi 45 10 1,6 mineral dolgulu, çok iyi dökülebilme,  hızlı reaksiyon

döküm ve kopya modelleri, direk döküm 
(negatifler), mastarlar, aparatlar, galvano-
bath modelleri, seramik sanayi için çalışma 
kalıpları

EH-2905-1 100:20 fildişi 90 20 1,6 mineral dolgulu, çok iyi dökülebilme, orta reaksiyon

EH-2906-1 100:20 fildişi 180 80 1,6 mineral dolgulu, çok iyi dökülebilme, yavaş reaksiyon

EC-2402 EH-2904-1 100:15 siyah 45 10 2,4 oda sıcaklığında kürlenme, metal dolgulu aşınmaya 
mukavim, yavaş reaksiyon

döküm ve kopya modelleri, metal form ve 
genel amaçlı kalıplar

EH-2905-1 100:15 siyah 90 20 2,4 oda sıcaklığında kürlenme, metal dolgulu aşınmaya 
mukavim, orta reaksiyon

EH-2906-1 100:15 siyah 180 80 2,4 oda sıcaklığında kürlenme, metal dolgulu aşınmaya 
mukavim, yavaş reaksiyon

EH-2902 100:15 siyah 140 40 2,2 oda sıcaklığında kürlenme, metal dolgulu, darbeye 
dayanıklı

EC-2404 EH-2952-1 100:11 gri 105 60 1,7 yüksek ısıl mukavemet (120 °C), aluminyum dolgulu,  
iyi kimyasal dayanım

vakum kalıpları, kontrol mastarları, 
enjeksiyon ve sünger kalıpları

RAKU-TOOL® Epoksi İnfüzyon sistemleri
500 ml

EL-2203 EH-2970-1 100:30 şeffaf 60 8 1,1
Düşük viskozite, mükemmel ıslatma, vakum altında kabar-
cıksız bir görünüm, çok iyi akma, oda sıcaklığında çok iyi 
kürlenebilme, 120˚C ısıl dayanım.

reçine infüzyon

EI-2500 EH-2970-1 100:30 şeffaf 70 8 1,1 iyi ısıl mukavemet (115 °C), çok iyi akabilme, dolgusuz, 
çok iyi ıslatma özelliği, düşük viskosite reçine infüzyon, RTM

EH-2971 100:30 şeffaf 90–100 8 1,1 iyi ısıl mukavemet (115°C), çok iyi akabilme, dolgusuz, çok 
iyi ıslatma özelliği, düşük viskosite Resin Infusion, RTM

EI-2504 EH-2974 100:32 şeffaf 240–300 8 1,1 Mükemmel ıslatma, çokı iyi akma,170˚C ısıl dayanım reçine infüzyon



250 ml

1000 ml

1000 ml

 

5

Poliüretan   
Reçine

Poliüretan 
Sertleştirici
(Izosiyanat)

Karışım oranı 
(ağırlık olarak)

Renk Çalışma 
süresi  
25 °C (dak.)

uygulama 
kalınlığı  
(mm)

Yoğunluk 
g/cm³ 
(ISO 1183)

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Poliurea yüzey reçine sistemleri

PG-3104 PH-3954 100:100 yeşil 20–25 – 1,22
Yüksek darbe ve aşınma mukavemeti, shore D 60-65,  
her iki bileşenide toxic olmayan yüzey reçinesi. İçerisin-
den zararlı ürünler kaldırılmış.

Döküm modelleri,model plakaları,maça 
sandıkları, darbe emici olarak kullanılabilir.

RAKU-TOOL® Poliurea Döküm Sistemleri

PC-3410 PH-3911 100:300 siyah 85–95 50 1,1
Manuel döküm, çok iyi nem dayanımı, uzun çalışma 
süresi, zararlı tehlikeli madde içermez, çok iyi uzama 
katsayısı. Shore A 40-45.

kalıp üretiminde, seramik sanayinde, 
beton kalıplarında, vibrasyon takozlarında, 
montaj aparatlarında ve darbe emici olarak 
kullanılabilirPC-3411 PH-3911 100:1000 siyah 50–55 50 1,1

Manuel döküm, çok iyi nem dayanımı, uzun çalışma 
süresi, zararlı tehlikeli madde içermez, çok iyi uzama 
katsayısı. Shore A 40-45.

PC-3451 PH-3952 100:60 açık bej 20–25 10 1,1
Yüksek aşınma ve darbe mukavemeti, shore D 60–65,  
kırılganlık göstermez, Reçine ve sertlştirici her ikiside 
tehlikeli madde içermez

model plakaları, maça sandıkları, döküm 
modelleri

RAKU-TOOL® Poliuretan Döküm Sistemleri 

PC-3400 PH-3912 100:58 beyaz/opak 6 (150 ml) 50 1,15
Sadece dozaj makinesi ile kullanıma uygundur, 20–45 °C 
de hızlı kürlenme, yüksek kopma dayanımı, yüksek yırtıl-
ma dayanımı, mükemmel aşınma mukavemeti

Sadece dozaj makinesi ile kullanıma uygundur, 20–45 °C 
de hızlı kürlenme, yüksek kopma dayanımı, yüksek 
yırtılma dayanımı, mükemmel aşınma mukavemeti

PC-3403 PH-3903 100:80 bej 30–40 20 1,2 Yüzey dökümü için kütle döküm sistemi.
Metal şekillendirme kalıpları, protatip  
kalıpları, protatip döküm modelleri, 
döküm modellerinde arka dolguPH-3903

(AC-9004)
100:80
(380–400) bej 60 > 300 1,6–1,7 AC-9004 dolgu tozu ile yüksek hacimli dökümlere için 

kütle döküm sistemi

PC-3408 PH-3912 100:8 bej 30–35 30 1,35
Dolgulu, dökümü kolay reçine, minimum çekme, ince hassas 
model detaylarını çok iyi alabilme, Çalışma ve sertleşme 
süresi sertleştirici seçerek ayarlanabilir 6 –12saat.

Vitrifiye ve seramik sektörleri için elastik 
teksir kalıpları için özel tasarlanmış bir ürün.

PC-3408 PH-3913 100:8 bej 35–40 30 1,35
Dolgulu, dökümü kolay reçine, minimum çekme, ince hassas 
model detaylarını çok iyi alabilme, Çalışma ve sertleşme 
süresi sertleştirici seçerek ayarlanabilir 24 saat.

PC-3414 PH-3915 100:20 bej 60–75 100 1,7
Kalın dökümler için uygundur,kütle dökümlerde bile  
düşük reaksiyon ısısı, katlar arası çok iyi yapışma tamir 
ve modifiye mümükün, İlave olarak dolgu kullanılabilir. 
Çok iyi akışkanlık. Model ve kalıpların dökülerek arka dolgusu 

olarak kullanılır, Döküm modellerinin,kontrol 
aparatlarının direk dökülerek üretimi için 
uygundur.

PC-3415 PH-3915 100:20 bej 60–75 100 1,65
Kalın dökümler için uygundur,kütle dökümlerde bile  
düşük reaksiyon ısısı, katlar arası çok iyi yapışma tamir 
ve modifiye mümükün,Yüksek viskosite.

 

Poliüretan Sistemler
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RAKU-TOOL Ürün Listesi

Poliüretan   
Reçine

Poliüretan 
Sertleştirici
(Izosiyanat)

Karışım oranı 
(ağırlık olarak)

Renk Çalışma 
süresi  
25 °C (dak.)

uygulama 
kalınlığı  
(mm)

Yoğunluk 
g/cm³ 
(ISO 1183)

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Poliuretan Hızlı Protatip Sistemleri

PR-3600 PH-3900 100:40 siyah 90 sec. 4 1,14 kauçuk benzeri, Shore A 80–85, hızlı kalıptan çıkarma
işlevsel protatip parçalar, hızlı protatipleme, 
az sayılı parça üretimleri 

PH-3904 100:33 siyah 90 sec. 4 1,14 kauçuk benzeri, Shore A 65–70, hızlı kalıptan çıkarma

PR-3602 PH-3904 100:80 siyah 65 sec. 4 1,14 PE/PP benzeri, çok iyi darbe mukavemeti,  
hızlı kalıptan çıkarma işlevsel protatip parçalar, hızlı protatipleme, 

az sayılı parça üretimleri, özellikle tampon 
üretiminde

PH-3905 100:80 siyah 60 sec. 4 1,14 PE/PP benzeri, çok iyi darbe mukavemeti,  
ısıl dayanım (90 ºC), hızlı kalıptan çıkarma

PR-3603 PH-3904 100:80 siyah 50–60 sec. 4 1,17 PP/ABS benzeri, hızlı kalıptan çıkarma,  
çok iyi elastikiyet, Shore D75–80 sertlik

işlevsel protatip parçalar, hızlı protatipleme, 
az sayılı parça üretimleri

PH-3905 100:80 siyah 50–60 sec. 4 1,2 PP/ABS benzeri , erken kalıptan çıkarma,  
çok iyi elastikiyet, Shore D70–75 sertlik

PR-3608 PH-3905 100:80 siyah 50–60 sec. 4 1,19 PP/ABS benzeri, erken kalıptan çıkarma, ısıl  
mukavemet (130–135 ºC), Shore D 75-80 sertlik

işlevsel protatip parçalar, hızlı protatipleme, 
az sayılı parça üretimleriPR-3652 PH-3905 100:68 siyah 50–60 sec. 4 1,27 PP/ABS benzeri, erken kalıptan çıkarma, ısıl mukavemet 

(130 ºC), cam elyaf dolgulu, Shore D 75–80 sertlik

PR-3654 PH-3905 100:55 siyah 50–60 sec. 4 1,35 PP/ABS benzeri, erken kalıptan çıkarma, ısıl dayanım 
(130 ºC), cam elyaf dolgulu, Shore D 80-85 sertlik
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1000 ml

Poliüretan   
Reçine

Poliüretan 
Sertleştirici
(Izosiyanat)

Karışım oranı 
(ağırlık olarak)

Renk Çalışma 
süresi  
25 °C (dak.)

uygulama 
kalınlığı  
(mm)

Yoğunluk 
g/cm³ 
(ISO 1183)

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Poliuretan Hızlı Döküm Sistemleri

PF-3700-1 PH-3970-1 100:100 bej 3–4 10 1,0–1,1 Dolgusuz iki bileşenli sistem, 
karışım oranı 1:1, hızlı kürlenme

Döküm modelleri ve maça sandıkları 
negatifler,çeşitli kalıp yardımcı parçaları 
protatip parçalar, çok amaçlı uygulamalar

PH-3970-1
(AC-9004) 100:100 (300) bej 4–5 60 1,6–1,7 AC-9004 dolgu tozu ile kullanılabilen  

dolgusuz iki bileşenli sistem

PF-3701-1 PH-3971-1 100:100 bej 5–6 20 1,0–1,1 Dolgusuz iki bileşenli sistem,  
karışım oranı 1:1, yavaş kürlenme

PH-3971-1
(AC-9004) 100:100 (300) bej 6–7 80 1,6–1,7 AC-9004 dolgu tozu ile kullanılabilen  

dolgusuz iki bileşenli sistem

PF-3702-1 PH-3972-1 100:20 mavi 6–7 20 1,6–1,7 Poliolü dolgulu iki bileşenli sistem
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Poliüretan   
Reçine

Poliüretan 
Sertleştirici
(Izosiyanat)

Karışım oranı 
(ağırlık olarak)

Renk Çalışma 
süresi  
25 °C (dak.)

uygulama 
kalınlığı  
(mm)

Yoğunluk 
g/cm³ 
(ISO 1183)

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Aksesuarlar/Yardımcı ürünler

AC-9001 – – beyaz – – 2,7 mineral dolgu, younluğu 1,0 g/cm³ EP- ve Pusistemleri için dolgu tozu

AC-9002 – – gri – – 0,60–0,85 hafif mineral dolgu, yoğunluğu 0,35–0,4 g/cm³ EP- ve Pusistemleri için dolgu tozu

AC-9004 – – beyaz – – 2,4 organik olmayan dolgu, yoğunluğu 1,6 g/cm³ EP- ve Pusistemleri için dolgu tozu

AC-9102 – – beyaz – – 0,8 wax esaslı krem kalıp ayırıcı, parlatılabilir ahşap veya kütük malzemelerden üretilmiş 
modeller için

AC-9103 – – beyaz – – 0,72 wax esaslı sıvı kalıp ayırıcı, parlatılabilir EP, PU ve metalden üretilmiş kalıp ve 
yardımcı parçaları için ayırıcı

AC-9500 – – sarı – 0,5–5,0 – ısıl mukavemeti yüksek 135 °C-140 °C  kalınlık waxları Kalıp imalatında kalınlık oluşturmak için 
kendinden yapışabilen wax plaka

EG Epoksi Gelcoat/Reçine PG Poliurea Gelcoat Isıl mukavemet –   90 ºC ye kadar
EL EpoksiLaminasyon/Reçine PC Poliüretan veya Poliürea döküm/Poliol veya Reçine Isıl mukavemet – 105 ºC ye kadar
EC Epoksi Döküm/Reçine PR Poliuretan hızlı protatip/Polyol Isıl mukavemet – 115 ºC ye kadar
EI Epoksi Infüzyon/Reçine PF Poliuretan Hızlı Döküm/Polyol Isıl mukavemet – 120 ºC ye kadar
EH Epoksi Sertleştirici PH Poliuretan/Izosiyanat Isıl mukavemet – 135 ºC ye kadar
AC Yardımcılar Isıl mukavemet – 180 ºC ye kadar 

RAMPF Tooling 
RAKU-TOOL Ürün Listesi



1000 ml
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Reçine Sertleştirici Karışım Oranı 
(ağırlık olarak)

Renk Çalışma 
süresi  
25 °C (dak.)

uygulama 
kalınlığı  
(mm)

Yoğunluk 
g/cm³ 
(ISO 1183)

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Makine ile uygulanan model macunları

CP-6050 R CP-6050 H 100:100 açık kahve 30–40 40 0,5 Kolay işlenebilir,pürüzsüz homojen yüzeyler çok az  
tozuma, 24 saat sonra işlenebilme. Tasarım ve stilleme modelleri. 

CP-6070 R CP-6070 H 100:100 kahve 30–40 40 0,75 İnce, homojen yüzey, kolay işlenebilme,  
24 saat sonra kolayce işlenebilirlik.

Tasarım ve stilleme modelleri,  
Mastar modeller, kalıplar

CP-6070 R CP-6072 H 100:100 kahve 60 40 0,75 Kolay işlenebilir,pürüzsüz homojen yüzeyler çok az  
tozuma, 48 saat sonra işlenebilme.

Tasarım ve stilleme modelleri,  
Mastar modeller, kalıplar

CP-6080 R CP-6080 H 100:100 gri 30–40 40 0,85 İnce, homojen yüzey, kolay işlenebilme,  
24 saat sonra kolayce işlenebilirlik.

Mastar modelleri, Ölçü kontrol modelleri, 
kalıplar.

CP-6090 P CP-6090 I 100:40 kahve 40–50 20 0,9 İnce, homojen yüzey, kolay işlenebilme,  
12 saat sonra kolayce işlenebilirlik. Marin sektörü için mastar modeller, kalıplar.

CP-6100 R CP-6100 H 100:100 açık mavi 30–40 20 1,3
Kolay işlenebilir, düşük tozuma, ince ve homojen yüzeyle, 
yüksek yüzey sertliği vedüşük CTE, oda sıcaklığında 24 
saat kürlenmeden sonra işlenebilir.

Bağlama ve kontrol aparatlarında, ölçü 
kontrol modellerinde ve direk kalıplarda 
kullanılabilir.
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500 ml

RAMPF Tooling 
RAKU-TOOL Ürün Listesi

Reçine Sertleştirici Karışım Oranı 
(ağırlık olarak)

Renk Çalışma 
süresi  
25 °C (dak.)

uygulama 
kalınlığı  
(mm)

Yoğunluk 
g/cm³ 
(ISO 1183)

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Kütükler için yapıştırıcılar

EL-2210* EH-2910 100:60 şeffaf 60 – 1,1 çok amaçlı, oda sıcaklığında kürlenen, uzun  
çalışma süresi, kolay karışım

genel amaçlı, özellikleçalışma kütükleri için 
uygundur (hariç  WB-0700)

EP-2304 EH-2934 100:20 yeşil 90 – 0,9 benzer shore sertliğinde WB-0700 çalışma kütüğünün yapıştırılması 
için kullanılır

EP-2305 EH-2904-1 100:30 kayısı 25 – 0,8 benzer shore sertliğinde,  
RT kürlenme,yavaş reaksiyon

yoğunluğu  < 0,50 g/cm3 den az olan  stilleme 
kütüklerinde kullanılır (SB)

EH-2903-1 100:25 kayısı 15 – 0,8 benzer shore sertliğinde,
RT kürlenme, hızlı reaksiyon, tiksotropik

EP-2306 EH-2904-1 100:30 kahve 35 – 0,8 benzer shore sertliğinde,  
RT kürlenme,yavaş reaksiyon yoğunluğu 0,50–0,80 g/cm3 arasında olan 

(MB) modelleme kütüklerinin yapıştırılma-
sında kullanılır

EH-2903-1 100:25 kahve 20 – 0,8 benzer shore sertliğinde,
RT kürlenme, hızlı reaksiyon, tiksotropik

PP-3310 PH-3905 100:50 bej 5–8 - 1,2 iyi akışkanlık ve kolay uygulama,iyi yapışma, sert,  
oda sıcaklığında hızlı kürlenme.

çalışma bloklarının yapışmasında kullanılır 
(WB-1000 / WB-1600)

PP-3311 PH-3905 100:50 yeşil 5–8 - 1,2 iyi akışkanlık ve kolay uygulama,iyi yapışma, sert,  
oda sıcaklığında hızlı kürlenme.

renklendirilmiş yapıştırıcı WB-1222,  
çalışma blokları içn yapıştırıcı

PP-3314 PH-3905 100:50 zeytin 5–8 - 1,2 iyi akışkanlık ve kolay uygulama,iyi yapışma, sert,  
oda sıcaklığında hızlı kürlenme

renklendirilmiş yapıştırıcı, WB 1404, 
çalışma blokları için

* Özel uygulamalar için değişik karışım oranlarını teknik broşürden bakınız.
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Reçine Sertleştirici Karışım Oranı 
(ağırlık olarak)

Renk Çalışma 
süresi  
25 °C (dak.)

uygulama 
kalınlığı  
(mm)

Yoğunluk 
g/cm³ 
(ISO 1183)

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Kütükler için polyester tamir macunları

UP-4301 UH-4901 100:1–3 kayısı 4–6 – – RT kürlenme, benzer yoğunluk ve sertlik kütük 
malzeme gibi

stilleme kütüklerinin tamirinde (SB)
yoğunluğunda < 0,50 g/cm3.

UP-4310 UH-4900 100:1–3 kahve 4–6 – – RT kürlenme, benzer yoğunluk ve sertlik kütük 
malzeme gibi

modelleme kütüklerinin tamirinde (MB) 
yoğunluğu 0,50–0,80 g/cm3.

UP-4320 UH-4920 100:3–5 yeşil 4–6 – – RT kürlenme, benzer yoğunluk ve sertlik kütük 
malzeme gibi

WB-0700 kalıp kütüğünün tamirinde 
kullanılır

RAKU-TOOL® Epoksi Macunlar (el ile uygulanabilen)

EP-2300 EH-2930 100:100 kahve 60 40 0,65 çok amaçlı el ile uygulanabilen model macunu stil ve tasarım modelleri,modeller
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RAKU-TOOL Ürün Listesi

Renk Yoğun- 
luk g/cm3

(ISO 1183)

Sertlik 
Shore D
(ISO 868)

ısıl genleşme 
katsayısı
(ISO 11359) 
10-6 K-1

Deformasyon 
ısısı
(ISO 75) °C

Sıkıştırma 
dayanımı
(ISO 604) MPa

Sıkıştırma 
modülü
(ISO 178) MPa

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Kütükler

SB-0080 beyaz 0,08 – – – – –
» Çok hafif ve pürüzsüz yüzey
» Kolay şekillendirme ve iyi talaş çıkışı
» Iyi ısıl dayanım
» Organik solventlere dayanım

» Şekillendirme modelleri

SB-0140 açık yeşil 0,14 – – – 1,8–2 –
» Hafif ve pürüzsüz yüzeyler
» Kolay işlenebilme ve min.tozuma 
» organik solventlere karşı mukavim

» Tasarım atölyeleri
» Program iyileştirme
» Model pastası için destek malzemesi

SB-0240 kayısı 0,24 – 60–70 55–65 2–4 5–6
» Çok iyi yüzey yapısı
» Kolay işlenip şekillendirme
» Organik solventlere karşı dayanım

» Şekillendirme ve tasarım modelleri

SB-0351 kayısı 0,35 - 45–50 60–70 8–12 8–12 » Çok iyi yüzey yapısı
» Kolay işlenip şekillendirme

» Stil modelleri
» Ölçü control ve Mastar modelleri

SB-0470 kayısı 0,47 – 60–65 60–70 10–15 10–15 » Çok iyi yüzey yapısı
» Kolay işlenip şekillendirme » Şekillendirme ve tasarım modelleri

MB-0540 açık kahve 0,54 45–50 45–50 60–65 10–15 13–18
» Çok iyi yüzey dokusu
» Kolay şekillendirebilme,işleme
» Çok iyi ölçü sabitesi
» Düşük ısıl genleşme katsayısı

» Mastar modller
» Küp modelleri
» Kalıplar

MB-0600 kahve 0,6 50–55 50–55 70–75 15–20 15–20
» Pürüzsüz yüzey yapısı
» El ve makine ile kolay şekillendirme
» Düşük termal genleşme katsayısı
» Çok iyi ölçü sabitesi

» Mastar modeller
» Kübik modeller
» Döküm modelleri

MB-0670 kahve 0,67 60–65 50–55 75–80 20 20–25
» Çok iyi yüzey yapısı
» Kolay işlenebilme
» Düşük ısıl genleşme katsayısı
» Çok iyi ölçü sabitesi

» Mastar modeller
» Kübik modeller
» Örnekler

MB-0720 kahve 0,72 60–65 50–55 75–80 20–25 25–30
» Çok iyi yüzey yapısı
» Düşük ısıl genleşme katsayısı
» Çok iyi ölçü sabitesi
» Çok iyi baskı ve esneme dayanımı

» Mastar modeller
» Kübik modeller
» Örnekler

WB-0690 mavi 0,69 70–75 35–45 85–95 55–60 28–33
» Çok iyi yüzey yapısı
» Mükememl işlenebilirlik
» çok iyi ölçü sabitesi
» Isıl dayanım 90 °C ye kadar

»  el yatırması kalıpları düşük sıcaklıklı 
prepregs, vakum kalıpları, orta ısıl dayanı 
gerektiren uygulamalar

WB-0700 açık yeşil 0,7 70–80 35–45 135–140 50–55 30–40
» Çok iyi yüzey yapısı
» Kolay işlenebilirlik
» Çok iyi ölçü sabitesi
» 135 °C ye kadar ısıl dayanım

» pre-preg için yatırma kalıpları
» Yüksek ısıda uygulanabilme
» Vakum kalıpları

WB-0801 gri 0,8 65–70 45–50 85–90 40–45 35–40
» çok iyi yüzey yapısı
» Yüksek HDT ve çok düşük CTE
» çok iyi ölçü sabitesi
» Çok iyi sıkıştırma ve esneme dayanımı

»  mastar modeller, kübik modeller, bağlama 
ve kontrol aparatları, vakum kalıpları
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Renk Yoğun- 
luk g/cm3

(ISO 1183)

Sertlik 
Shore D
(ISO 868)

ısıl genleşme 
katsayısı
(ISO 11359) 
10-6 K-1

Deformasyon 
ısısı
(ISO 75) °C

Sıkıştırma 
dayanımı
(ISO 604) MPa

Sıkıştırma 
modülü
(ISO 178) MPa

Temel Özellikler Uygulamalar

WB-1000 bej 1,00 75–85 50–55 70–80 45–50 50–55
» Çok kolay işlenebilirlik
» Düşük ısıl genleşme katsayısı
» Köşe dayanımı ve mükemmel aşınma mukavemeti

» Kalıp aparatları, kontrol mastarları

WB-1210 mintl 
mavisi 1,2 82–84 60–75 88–93 110–115 125–130

» Kolay işlenebilme
» Homojen, pürüzsüz yüzey
» Düşük termal genleşme katsayısı
» Mükemmel sıkıştırma dayanımı
» Çok iyi kimyasal dayanım
» Çok iyi aşınma dayanımı
» Kuru buz temizleme sistemide dayanıklı

»  Yüksek basınçlı kalıplama için Döküm mo-
delleri model plakaları, maça sandıkları, 
ör. Coldbox prosesi için.

WB-1222 yeşil 1,22 75–85 80–85 80–90 60–70 70–80
» Çok iyi işlenebilirlik
» iyi ısıl mukavemet
» Yüksek darbe ve köşe dayanımı
» Yüksek aşınma mukavemeti  

» Model plakaları
» Maça sandıkları
» Kalıp aparatları
» Çekiçleme kalıpları

WB-1250 açık yeşil 1,25 77–83 70–75 80–85 70–80 90–100
» Çok kolay işlenebilme
» Yüksek ısıl dayanım
» Yüksek darbe dayanımı çok iyi köşe mukavemeti
» Yüksek aşınma dayanımı
» Çok iyi ölçü sabitesi

» Model plakaları
» Maça sandıkları
» Kalıp aparatları
» Çekiçleme formları

WB-1404 zeytin 1,4 85–90 50–55 75–80 85–95 80–90
» Çok yoğun yüzey yapısı
» Kolay işlenebilirlik
» çok iyi ölçü sabitesi
» Çok iyi darbe ve aşınma mukavemeti
» Parlatılabilir

»  Model plakaları ve maça sandıkları, 
Negatif ve pozitif

»  Modeller, kalıplar, çekiçleme kalıpları, 
mastarlar

WB-1450 kahve 1,45 80–85 65–75 75–80 70–75 70–75
» Çok yoğun yüzey yapısı
» Kolay işlenebilirlik
» Çok iyi ölçü sabitesi
» Mükemmel darbe ve aşınma dayanımı

» Döküm modellerive maça sandıkları
» Negatif ve pozitif işlenmiş parçalar
» Model ve kalıplar
» Çekiçleme formları

WB-1600 fil dişi 1,6 85–90 45–50 75–80 90–100 55–65
» Çok yoğun yüzey yapısı
» Kolay işlenebilirlik
» Düşük ısıl genleşme katsayısı
» Çok iyi baskı mukavemeti

» Metal form kalıpları
»  Kontrol mastarları,bağlama ve delme 

aparatlar

WB-1700 koyu gri 1,7 85–90 45–50 120–125 125–130 80–85
» Çok yoğun yüzey yapısı,parlatılabilir
» Kolay işlenebilirlik
» Çok iyi ısıl dayanım
» Mükemmel baskı mukavemeti
» Yüksek aşınma dayanımı

» Metal form kalıpları
»  Termoform vakum kalıpları,  

PU köpük ve hızlı prototip kalıpları
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RAKU-TOOL Ürün Listesi

Renk Yoğun- 
luk g/cm3

(ISO 1183)

Sertlik 
Shore D
(ISO 868)

ısıl genleşme 
katsayısı
(ISO 11359) 
10-6 K-1

Deformasyon 
ısısı
(ISO 75) °C

Sıkıştırma 
dayanımı
(ISO 604) MPa

Sıkıştırma 
modülü
(ISO 604)  
MPa 

Temel Özellikler Uygulamalar

RAKU-TOOL® Kapalı kontuar döküm metodu (CCC)* / kapalı kontuar bloklar (CB)

CC-6010 / 
CB-6010 kahve 0,8 65–70 65–70 75–80 35–40 1300–1600

» İnce yüzey dokusu
» kolay işlenebilirlik
» RAKU-TOOL modelleme bloklarına benzer özellikler

»  masatar modeller, kübik modeller, döküm 
modelleri 

CC-6015 / 
CB-6015 bej 1,07 80–85 50–55 70–80 50–55 2500–3000

» çok kolay işlenebilirlik
» yoğun yüzey dokusu
» düşük ısıl genleşme katsayısı
» çok iyi köşe dayanımı

» giydirme modelleri
» hızlı protatipleme için model ve kalıplar
» kalıp mastarları

CC-6503 / 
CB-6503 mavi 1,85 85–90 40–45 80 95–105 9500

» çok sıkı yüzey dokusu
»  çok homojen,yüzey kalitesi çok yüksek bu sebepten son 

işlemeye gerek kalmaz ve zaman tasarrufu sağlar
» kolay işlenir (WB-1600 benzeri kütük malzeme)
» düşük ısıl genleşme katsayısı
» yüksek aşınma mukavemeti

»  Galvanobath modelleri, yatırma kalıpları, 
RIM kalıpları

CC-6504 / 
CB-6504 bej 1,87 85–90 40 80 90–100 10000

» çok sıkı yüzey dokusu
» kolay işlenir (WB-1600 benzeri kütük malzeme)
» düşük ısıl genleşme katsayısı
» yüksek baskı mukavemeti / bükülmez
» iyi aşınma mukavemeti
» parlatmaya ihtiyaç yoktur = zaman tasarrufu
» kolayca değişiklikler yapılabilir

» Metal form kalıpları, mastarlar

CC-6505 / 
CB-6505 açık gri 1,87 85–90 40 80 85–90 10000

» çok sıkı yüzey dokusu
» kolay işlenebilme (WB-1600 benzeri kütük malzeme)
» düşük ısıl genleşme katsayısı
» yüksek baskı mukavemeti / bükülmez
» iyi aşınma mukavemeti
» parlatmaya ihtiyaç yoktur = zaman tasarrufu
» kolayca değişiklikler yapılabilir

»  Metal form kalıpları, mastarlar,  
RTM Kalıpları

CC-6506 / 
CB-6506 koyu gri 1,9 90–95 35 110 120–130 13000

» çok sıkı yüzey dokusu
» parlatılabilir
» çok iyi ısıl mukavemet
» çok iyi sıkıştırma dayanımı
» çok iyi kimyasal dayanım
»  direk kalıp işlenebildiğinden yüksek zaman tasarrufu = düşük maliyet
» sac şekillendirme kalıplarında yüksek performans

» seramik basınçlı döküm kalıpları
» metal form kalıpları, vakum kalıpları
» yatırma kalıpları

CC-6507 / 
CB-6507 zeytin 1,4 85–90 50–55 75–80 85–95 3500–4000

» yoğun yüzey dokusu
» kolay işlenebilme
» çok iyi ölçü sabitesi
» çok iyi aşınma ve darbe mukavemeti

» model plakaları ve maça sandığı
» negatif ve pozitif modeller
» modeller ve kalıplar
» çekiçleme kalıpları ve mastarlar

CC-6508 / 
CB-6508 gri 1,9 88–93 40–45 80–85 105–115 11000 » çok yoğun, homojen ve pürüzsüz yüzey,kolay işlenebilir, çok 

iyi aşınma mukavemeti
»  Galvanobath modelleri, yatırma kalıpları,
»  RIM kalıpları

CB-6509 mintl 
mavisi 1,2 82–84 60–75 88–93 110–115 2500–3000

» Kolay işlenebilme
» Homojen ve pürüzsüz yüzey
» Düşük ısıl genleşme katsayısı
» Mükemmel sıkıştırma dayanımı 
» Mükemmel kimyasal dayanım 
» çok iyi aşınma dayanımı
» Kuru buz temizleme metoduna uygun

»  döküm modelleri ve model plakaları yük-
sek basınç kalıplama modelleri için, maça 
sandıkları,ör. Coldbox Prosesi için
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Tavsiyelerimiz çok uzun yıllar süren deneme ve tecrübelerimizle güncel bilimsel bilgiler neticesinde yapılmaktadır. Her uygulama kendine ait özellikler içerir bu sebepten uygulamacı doğabilecek her türlü zarardan kendi sorumludur.

EP Epoksi macun/reçine SB Tasarım kütükleri CB Kapalı kontuar blok sistemleri işlenmemiş sizin belirtiğiniz  
ölçülerde size özel dikdörgen şekilde tesli.EH Epoksi Sertleştirici MB Modelleme kütükleri

CP Kpalı kontuar macun (R = Reçine, H = Serteştirici, P = Poliol, I = İzosiyanat) WB Kalıplama kütükleri * RAMPF Tooling tarafından yapılan döküm

UP Doymamış Polyester Reçine CCC Close Contour Casting = Kapalı kontuar döküm sistemleri 
sizlerin tasarlamış olduğunuz nihayi şekillerin kendisi olarak 
teslim edilir.UH Doymamış Polyester Sertleştirici

Renk Yoğun- 
luk g/cm3

(ISO 1183)

Sertlik 
Shore D
(ISO 868)

ısıl genleşme 
katsayısı
(ISO 11359) 
10-6 K-1

Deformasyon 
ısısı
(ISO 75) °C

Sıkıştırma 
dayanımı
(ISO 604) MPa

Sıkıştırma 
modülü
(ISO 604)  
MPa 

Temel Özellikler Uygulamalar

CB-6512 açık yeşil 1,25 77–83 70–75 80–85 70–80 2000–2500
» Çok kolay işlenebilme
» Çok iyi ısıl dayanım
» Yüksek darbe , çok iyi köşe dayanımı
» Yüksek aşınma dayanımı
» Çok iyi ölçü sabitesi

» Model plakaları
» Maça sandıkları
» Kalıp aparatları
» Çekiçleme formları

CC-6514 / 
CB-6514 açık yeşil 1,45 80–85 65–75 75–80 70–75 2000–2500

» Çok yoğun yüzey yapısı
» Kolay işlenebilme
» Çok iyi ölçü sabitesi
» Çok iyi aşınma ve darbe dayanımı

» Döküm modelleri ve maça sandıkları
» Negatif ve pozitif işlnmiş parçalar
» Model ve kalıplar
» Çekiçleme formları

CC-6700 / 
CB-6700 açık yeşil 0,7 70–80 35–45 135–140 50–55 2000–2500

» Çok iyi yüzey yapısı
» Mükemmel işlenebilirlik
» Çok iyi ölçü sabitesi
» Isıl mukavemet135°C ye kadar

»  Pre-preg için el yatırması kalıplar, 
vakum kalupları, yüksek ısı gerektiren 
uygulamalar
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Tüm dünyada servis: 
Tüm distribütörler web adresinde 
www.rampf-tooling.com.

Headquarters
RAMPF Tooling GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 8 –10
D-72661 Grafenberg

T + 49.71 23.93 42-1600
F + 49.71 23.93 42-1666
E info@rampf-tooling.de
www.rampf-tooling.de
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