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CLEAR MOULD PROTECTIVE  

Bezbarwna powłoka antykorozyjna 

 
Charakterystyka 

 

Clear Mould Protective został opracowany specjalnie do zastosowania na powierzchni formy, po ich 

użyciu w celu usunięcia powierzchniowej wilgoci i ochrony przed korozją formy podczas jej 

przechowywania. 

 

Zastosowanie: 

 

Bezbarwna, bez silikonowa powłoka ochronna do stosowania na wszystkich rodzajach formy metalowych i 

innych metalowych części i elementów. Przezroczysta, sucha powłoka jest niebrudząca i  zalecane do 

stosowania z białymi i jasnymi polimerami. Powłoka nie twardnieje i nie pęka oraz jest łatwo usuwalna 

podczas wznowienia produkcji. Alternatywnie, powłoka może być łatwo usunnięta za pomocą AMBERSIL 

Mould Cleaner lub Amberklene FE10, ME20 lub L030. 

 

Zalecany do wszystkie form wtryskowych, rozdmuchowych, matryc do wytłaczania i części metalowych 

wymagające ochrony przed korozją. 

 

Dane techniczne: 

 

Wygląd: .............................................................................Przezroczysta, bezbarwna powłoka 

Ochrona przed korozją....................................................................................... Brak danych 

Wypieranie wilgoci ……………………………………………………..………Brak danych 

Test solny …………………………………………………………………..……Brak danych 

Rozpuszczalność: …………nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach 

Właściwości powłoki ochronnej ………………….Ciągła, jednorodna błona po 10 minutach 

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

Opakowanie: ……………................................................aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie),         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

Nanosić cienką warstwę ciągłym strumieniem z odległości ok. 25 do 30 cm. 

Upewnij się, że powierzchnia jest schłodzona do temperatury poniżej 35
o
C, aby zapewnić optymalne 

wytworzenie się powłoki 

 

Dodatkowe informacje: 

  

- Jasna, niebrudząca powłoka - Nie barwi i nie plami kształtek, wysoce zalecane dla jasnych i białych 

  polimerów. 

- Łatwo usuwalna  -  Zapewnia szybkie uruchomienie formy 

- Powłoka umożliwia późniejszą obróbkę – odporna na kwasowe odciski palców 

- Odporny na korozję - forma pozostaje w doskonałym stanie 

- Sucha powłoka - Nie spływa i nie wnika w szczeliny formy. 

 

Przeznaczenie: 

 

   · zabezpieczenie form przed korozją 

 

Przechowywanie: 

 

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

niż 72 miesiące, przy poprawnym, magazynowaniu. Aerozole powinny zawsze być przechowywać w 

temperaturze poniżej 50 ° C, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. 

 

Bezpieczeństwo: 

 

Karta charakterystyki produktu dostępna osobno. 
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