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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Mould Release Agent

Bezsilikonowy preparat antyadhezyjny

Mould Release Agent jest bezsilikonowym środkiem
antyadhezyjnym. Dzięki specjalnej formule i zastosowaniu wysokiej
czystości składników wykazuje świetne właściwości poślizgowe
i zapobiega zlepianiu się tworzyw sztucznych, form, metali i
narzędzi. WEICON Mould Release Agent może byś stosowany do
rozdzielania materiałów przy produkcji tworzyw sztucznych, przy
wtryskiwaniu, tłoczeniu i odlewaniu próżniowym.
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Zapach rozpuszczalniki

Właściwości bezsilikonowy

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

Odporność termiczna -20 do +130 °C

Obróbka
Obrabiana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od
tłuszczu. (WEICON Cleaner Spray S). Wstrząsnąć puszką i
spryskać z odległości ok. 25 cm. Specjalny zawór umożliwia pracę
w każdej pozycji.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11450400-51 Mould Release Agent 400 ml


