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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Kalıp Ayırıcı

Silikonsuz kaydırıcı ve ayırıcı

Kalıp Ayırıcı silikonsuz kaydırıcı ve ayırıcıdır. Aktif malzemelerin
saf doğal ürünlerden oluşan yüksek nitelikli kombinasyonu yüksek
kayma etkisine sahiptir, bu da plastiklerin, kalıpların, metallerin ve
araçların yapışmasını önler.

WEICON Kalıp Ayırıcı plastik işlemede ve püskürtme, presleme ve
vakum deformesinde kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Koku Solvent

Özellikler silikonsuz

Raf ömrü 24 ay

Renk renksiz

Sıcaklık dayanımı -20 ile +130 °C arası

İşleme
Uygulama yapılması gereken alanlar yağdan arınmış, kuru ve temiz
olmalıdır (Püskürtmeli temizleyici S). Kutuyu çalkalayınız ve ykl. 25
cm mesafeden ykl. 25 dk püskürtünüz.

Depolama
WEICON Epoxy Reçine Kiti açılmamış halde, +20°C sabit oda
sıcaklığında ve kuru yerde depolandığında 24 ay raf ömrüne
sahiptir. Güneşe mağruz bırakmayınız.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11450400-39 Kalıp Ayırıcı 400 ml


