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FORMULA 11 

Bez silikonowy środek rozdzielający o minimalnym transferze 

 
Charakterystyka 

 

Formula 11 jest bez silikonowym antyadhezyjnym środkiem rozdzielającym opracowanym specjalnie do 

operacji formowania, gdzie transfer jakiegokolwiek filmu rozdzielającego jest niepożądany. 
 

Zastosowanie: 

 

Zapewnia ultra cienki, jednolity film do szybkiego i skutecznego uwalniania wielu rodzajów tworzyw 

sztucznych z form. Szczególnie skuteczny dla polimerów klasy "elektronicznej" takich jak: Poliwęglan , 

ABS, oraz wysoko udarowego styrenu powszechnie używanego w branży elektronicznej, użytkowej, gdzie 

bardzo ważne jest wykończenie powierzchni 

 

Produkt całkowicie pozbawiony silikonu dlatego jest odpowiedni do elementów dekoracyjnych, które 

podlegają dalszym procesom obróbczym (np. lakierowanie, drukowanie, metalizowanie, zgrzewanie, 

klejenie). 

Dane techniczne: 

 

Wygląd: ..................................................................................bezbarwna, przezroczysta ciecz 

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

Ciężar właściwy………………………………………………………………….0,734 g/cm3 

Ciśnienie ……………………………………………………………….……..……….4,0 bar 

Szybkość wypływu ....................................................................................................0,9 g/sek. 

Rozpuszczalność: ........................................................................nierozpuszczalny w wodzie, 

 ……………………………………………….rozpuszczalny w większości rozpuszczalników 

Temperatura pracy:…………………………………………………….................do 150 °C 

Palność .........................................................łatwopalny (nie stosować przy otwartym ogniu) 

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.  

 

Dodatkowe informacje 

 

- Niska zawartość substancji stałych – minimalny transfer film rozdzielającego do odformowanego elementu 

- Wielokrotność usunięć – zwiększa wydajność, ekonomiczny w użyciu. 

- Wolny od silikonu – brak ingerencji po operacji formowania 

- Brak śladów na powierzchni – nadaję się do produktów  wysokiej jakości powierzchni końcowej 

- Kompatybilny z wieloma rodzajami tworzyw termoplastycznych 

 

Przeznaczenie: 

 

   - ABS 

   - Wysoko udarowy Polistyren (HIPS) 

   - Poliwęglan 

   - Acetal 

   - Akryl 

   - Nylon 

   - Polipropylen (PP)  

    

Przechowywanie: 

 

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

niż 36 miesięcy, 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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