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COM 300 

Ogólnego zastosowania wosk rozdzielający do GRP oraz żywic nasyconych 

piaskiem  

 
Charakterystyka 

 

COM 300 jest ogólnego zastosowania bez silikonowym środkiem antyadhezyjnym na bazie mieszaniny 

wosków w rozpuszczalnikach węglowodorowego. 

COM 300 jest odpowiedni do uwolnienia wszystkich poliestrów i kompozytów epoksydowych, w płynnej 

postaci jest łatwy i ekonomiczny do zastosowań w formach z gniazdami i o teksturowanej powierzchni. 

Nadaje się również dla pozostałych żywic i poliuretanu w procesach formowania.  

Pomaga w ciężkich i trudnych odformowaniach  kształtek i został uznany za szczególnie skuteczny do 

uwolnienia żywicy z wypełniaczem ziarnistym i piasku impregnowanego. 

 

Zastosowanie: 

 

COM 300 nadaje się do uwolnienia kształtek z GRP, elastycznych pianek poliuretanowych, żywic 

wypełnionych ziarnem i żywic wypełnionej piaskiem. 
 

COM 300 należy wstrząsnąć przed zastosowaniem dla zapewnienia woskowi równomierne rozłożone. 

Przechowywanie i temperatura robocza ma wpływ na lepkość cieczy, ale nie wpływa na jego wydajność. 

 

 

Dane techniczne: 

Wygląd: .........................................................................................nieprzejrzysta, biaława ciecz 

Zapach ..............................................................................................................białego spirytusu 

Ciężar właściwy…………………………………………………………………......0,78 g/cm3 

Toksyczność .....................................sklasyfikowany jako toksyczny wg rozporządzenia CHIP 

Rozpuszczalność: .nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w większości rozpuszczalników 

Temperatura pracy:……………...………………………………………………….do 200 °C 

Palność .......................................................................................................................łatwopalny 

Punkt zapalny …………………………………………………………………………….38°C 

Opakowanie: ..................................................................................................5 ltr, 25 ltr, 200 ltr 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca 

zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb. 
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Sposób użycia: 

 

Porowate powierzchnie, takie jak gips lub drewno powinny być uszczelnione poliuretanem lub poliestrem 

wzmacniającym pokrycie powierzchni. Dla nowych form z GRP zaleca się co 4 do 5 odformowań, 

nałożenie pojedynczej powłoki pomiędzy kolejnymi odformowaniami. Stosowany może być poprzez 

natrysk, nakładanie pędzlem lub ścierką, nadmiar wosku powinien być usunięty za pomocą szmatki przed 

polerowaniem. Alternatywnie, po usunięciu nadmiaru wosku zostaje film, który można wysuszyć i 

delikatnie wypolerować do połysku. Pozostawić na co najmniej 10 minut pomiędzy kolejnymi warstwami w 

celu uniknięcia smug i umożliwienia w pełni odparowania  rozpuszczalników. 

 

Po nałożeniu ostatniej warstwy zastosowany preparat pozostawić na 20 minut przed nałożeniem żelkotu. 

Na nowych formach zaleca się zastosowanie dodatkowo środek rozdzielający PVA przed nałożeniem 

żelkotu. 

Ze względu na zwiększoną zawartość wosku wydłuża się czas suszenia w temperaturze pokojowej, po 

nałożeniu ostatecznej warstwy po około 30 minutach forma nadaję się do ponownego użycia. 

Czas ten skraca się do około 15 minut, w okresach upałów form lub wstępnie ogrzane 

 

Trwałe zastosowanie - Zamiast stosować do małych obszarów, lepiej jest stosować jednolitą cienką 

powłokę na całej powierzchni formy, a następnie polerowanie dla uzyskania  jednolitego wykończenia. 

 

Dodatkowe informacje: 

 

- Prosta i łatwa do nakładania ciecz - oszczędność czasu w stosunku do tradycyjnych past woskowych. 

- Działa na powierzchnie formy z żelkotem oraz bez żelkotu, formy wykonane z MDF, gipsu, drewna i 

  aluminium 

- Daje wysoki połysk 

- Możliwość uzyskania wielu odformowań (4-5 maksymalnie) przed ponownym koniecznym 

  zastosowaniem. 
 

Przeznaczenie: 

 

   · Laminaty z żywic epoksydowych i poliestrowych 

   · Do form pokrytych żelkotem 

   · Do form drewnianych i gipsowych 

   · Do form aluminiowych 

 

Przechowywanie: 

 

Produkt może być przechowywany w temperaturze otoczenia i posiada okres przechowywania nie mniejszy 

niż 12 miesięcy, przy poprawnym, magazynowaniu. Jeżeli produkty są poddane temperaturze <15 ° C, a 

następnie zostaną one utwardzone, jednak jeśli zostaną w ciepłym otoczeniu (25 - 30 ° C) wrócą do ich 

pierwotnego stanu. Zawsze dobrze wstrząsnąć przed użyciem. 

 

Bezpieczeństwo: 

 

Karta charakterystyki produktu dostępna osobno 
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