
KARTA TECHNICZNA                                                                                                                                      

COM 400 

Półtrwały, wielokrotnego wydania, nie zanieczyszczający środek 

antyadhezyjny dla kompozytów 

 
Charakterystyka 

 

COM 400 jest specjalistycznym środek antyadhezyjnym, zaprojektowanym w celu zapewnienia wielu 

uwolnień bez transferu. Może być stosowany do uwalniania, epoksydów, poliestrów, żywic 

termoplastycznych, termoutwardzalnych, zbrojonych borem, aramidem, węglem / grafitem i laminatów z 

włókna szklanego. 

 

Zastosowanie: 

 

COM 400 To półstały, nie migrujący antyadhezyjny system chemiczny silnie przywierający do powierzchni 

formy do postaci mikrofilmu, który jest stabilny w temperaturach przekraczających większość procesów 

formowania. Ponieważ nie występuje nawarstwianie się zwiększa wykorzystanie form, zmniejszając 

potrzebę oczyszczenia formy między kolejnymi zastosowaniami środka antyadhezyjnego. COM 400 nie 

transferuje do formowanego elementu zatem wymagane jest minimalne przygotowanie powierzchni przed 

kolejnymi procesami pomocniczymi jak: malowanie, klejenie lub innymi procesami. 

 

Dane techniczne: 

 

Wygląd: .................................................................................................... przezroczysta ciecz 

Zapach ................................................................................................................węglowodoru 

Ciężar właściwy……………………………………………..………0,720 g/cm3 (+/- 0,010) 

Rozpuszczalność: .............................................................................Alifatyczny węglowodór 

Punkt zapłonu:………………………......7°C zwiększone ryzyko w zamkniętym pojemniku 

Specjalne warunki............rażliwy na wilgoć, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty,   

                                           gdy nie jest używany. Produkt powinien być zawsze stosowany w  

                                           dobrze wentylowanym pomieszczeniu 
Opakowanie: …………….................................................................................................5 ltr   
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zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb. 
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Przygotowanie formy: 

 

Powierzchnie formy muszą być czyste i wolne od środków rozdzielających lub uszczelniaczy, aby  

AMBERSIL COM 400 był w pełni skuteczny. 

 

Nowe Formy: Usunąć zanieczyszczenia formy za pomocą Ambersil Polyester Mould Cleaner lub 

odpowiednim rozpuszczalnikiem. Może być konieczność odtłuszczanie powstałych oparów. Należy zwrócić 

szczególną uwagę, aby nie uszkodzić form z żywicy. Formy pokryte silikonami mogą być czyszczone za 

pomocą toluenu, chlorowanych rozpuszczalników lub benzyną lakową, usuwając wszelkie ślady 

rozpuszczalnika czystą szmatką. Delikatne przemysłowe środki ścierające mogą być stosowane do usuwania 

silikonowych nawarstwień. 

 

Formy żywiczne: Dla pełnego utwardzania nowej formy wskazane jest, aby zapewnić jak najlepsze 

powiązanie COM 400 do powierzchni formy. Nowe formy do formowania włókna szklanego i marmurowe 

powinny być utwardzone, tak długo, jak to możliwe przed rozpoczęciem pełnej produkcji. 

AMBERSIL COM 400 może być usunięty chemicznie z powierzchni formy przez przemywanie słabym 

roztworem 5% wodorotlenku potasu w etanolu lub metanolu. Powłoka może być fizycznie starta za pomocą 

odpowiedniej mieszaniny lub wykończona przy użyciu szklanych kulek lub śrutowania. 

 

Do form porowatych lub lekko uszkodzonych, zaleca się stosowanie Ambersil Seal 100 

 

Sposób użycia: 

 

COM 400 może być stosowany na powierzchnie formy w temperaturze pokojowej do 60°C przez 

natryskiwanie, szczotkowanie lub wcieranie czystą niepylącą, bawełnianą ścierką. (Zawarty w COM 400 

rozpuszczalnik może rozpuścić niektóre wiązania w nietkanych materiałach). Podczas natrysku należy 

zapewnić suche źródło powietrza lub użyć systemu hydrodynamicznego natrysku. Należy zwrócić uwagę, 

aby uniknąć kontaktu z rękami i w związku z tym, zaleca się stosowanie rękawiczek. Zawsze używać w 

dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

1. Wymagana jest tylko cienka wilgotna powłoka. Rozetrzeć, spryskać lub wyszczotkować na gładką, 

cienką, jednolitą wilgotną warstwę. Unikaj powlekania tego samego obszar, który właśnie został 

pokryty aż rozpuszczalniki odparują. Podczas natrysku utrzymuj dyszę w odległości (20-30cm) od 

powierzchni formy. Sugeruje się, że małe powierzchnie robocze powleka się stopniowo od jednej do 

drugiej strony formy. 

2. Początkowo, nanieść 2-3 warstwy bazowe zapewniając 5 minut na odparowanie rozpuszczalnika 

między warstwami. 

3. Utwardzanie powłoki końcowej trwa co najmniej 30 minut w temperaturze pokojowej i może być 

skrócone przez wygrzewanie formy przez 5 minut w temperaturze 100-150°C 

4. Maksymalna ilość odformowań zostanie uzyskane po kilkukrotnym nałożeniu na powierzchnie 

formy AMBERSIL COM 400. Wydajność zwiększa się po ponownym nałożeniu powłoki, po kilku 

początkowych uwolnieniach. 

5. Kiedy powstają trudność z uwalnianiem, może to oznaczać, że dany obszar może być uszkodzony i 

wymaga przemalowania całej powierzchni lub powłoki na tych obszarach, gdzie występują trudności 

z uwalnianiem. 
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Dodatkowe informacje 

 

- Krótki czas schnięcia, poniżej 1 minuty 

- Powstają nawarstwienia na formie 

- Powoduje zmniejszenie odpadów produkcyjnych 

- Zwiększa wydajność procesu 

- Brak transferu na wytwarzany element 

- Zmniejsza koszty utrzymania formy 

 

Przeznaczenie: 

 

   - Do kompozytów na osnowie żywic epoksydowych i poliestrowych 

    

Przechowywanie: 

 

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

niż 12 miesięcy, przy poprawnym, magazynowaniu. 

 

Ambersil COM 400 zawiera łatwopalne rozpuszczalniki, jeśli zostaną rozlane lub wyparują pozostanie 

niepalna żywica bazowa. Duże wycieki powinny zostać zasypane piaskiem, ziemią lub innego materiału 

absorbującym, pojemniki nadają się do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 

Bezpieczeństwo: 

 

Karta charakterystyki produktu dostępna osobno. 
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