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FORMULA 20 

Bez silikonowy środek rozdzielający do późniejszej obróbki powierzchni 

 
Charakterystyka 

 

Formula 20 jest to specjalistyczny środek antyadhezyjny do form oparty na unikalnym składzie materiałów 

aktywnych, które zostały opracowane w celu zapewnienia lepszego uwolnienia materiału z formy 

(ulepszone właściwości w porównaniu z konwencjonalnymi środkami rozdzielającymi bez silikonowymi),  

różnych materiałów termoplastycznych i termoutwardzalnych, jednocześnie wciąż pozwalają na operacje 

formowania i późniejszą obróbkę materiału. 
 

Zastosowanie: 

 

Zapewnia lekką, wosko podobną powłokę do uwolnienie plastikowych części z form wtryskowych. 

Szczególnie nadaje się dla przemysłu motoryzacyjnego, szybkiego prototypowania i operacji formowania 

tworzyw „elektronicznych), gdzie po procesach formowania zazwyczaj materiały podlegają dalszej obróbce. 

Nie odkłada się w formie i pomaga poprawić wykończenie powierzchni, zmniejszenie ilość odpadów i 

zwiększenie produkcję. 

 

Formula 20 jest odpowiednia do stosowania jako środek antyadhezyjny na wzór wosku w  odlewaniu 

metodą wosku traconego. Eliminuje konieczność mycia wosku z wzorca przed procesem nanoszenia 

powłoki ceramicznej. 

 

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

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

klejenie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Dane techniczne: 

 

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

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

Ciężar właściwy…………………………………………………………………….0,7 g/cm3 

Ciśnienie ……………………………………………………………….……..……….6,7 bar 

Szybkość wypływu .....................................................................................................1,0 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),   

 

 

Sposób użycia: 

 

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

 

Dodatkowe informacje 

 
- Uwalnia równie skutecznie jak tradycyjne środki antyadhezyjne na bazie silikonu 
- Brak oleistej powłoki, redukuje potrzebę czyszczenia 
- nie ma wpływu na późniejszą obróbkę wyprasek 
- skuteczne w wielu różnych materiałów, w tym polietylen, ABS, polipropylen, PCV, poliamidy i poliuretan 

 

Przeznaczenie: 

 

   - Nadaje się do metody wosku traconego 

    

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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