
KARTA TECHNICZNA                                                                                                                                      

PUR 300 

Antyadhezyjny środek rozdzielający dla sztywnych izolacyjnych i 

półsztywnych poliuretanów 

 
Charakterystyka 

 

PUR 300  jest bardzo skutecznym, bez silikonowym środkiem antyadhezyjnym, na bazie mieszaniny 

wosków i rozpuszczalników węglowodorowych. Został on specjalnie stworzony, aby ułatwić uwolnienie 

wysokiej gęstości poliuretanów sztywnych i pianek chłodniczych / izolacyjnych 
 

Zastosowanie: 
Produkt zapewnia szybkie i łatwe uwolnienie pianek o wysokiej gęstości, sztywnych pianek 

poliuretanowych i izolacyjnych, z aluminiowych, stalowych, gumowych i silikonowych form. Przed 

użyciem należ wstrząsnąć, a najlepiej poddawać zawartość 200 litrowych beczek stałemu mieszaniu w 

trakcie użytkowania. Powłokę nanosić na formy za pomocą natrysku lub pędzla. Nałożyć dwie warstwy na 

nowych i czystych formach przed pierwszym formowaniem, a następnie ponownie zastosować w razie 

potrzeby. Dzięki specjalnie dobranej mieszaninie wosków nawarstwianie się na powierzchni formy, 

występuje w minimalnym stopniu, więc zaleca się, żeby formy były regularnie czyszczone co zapewnia 

najlepsze wyniki. Ambersil Cleaner Mould jest idealnym produktem do szybkiego, skutecznego usuwania 

wszelkich osadów woskowych. 

PUR300 jest całkowicie wolny od silikonów, pozwala zatem na dalszą obróbkę powierzchni detalu (np. 

malowanie). 

Dane techniczne: 

 

Wygląd: .......................................................................................................mleczna zawiesina 

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

Ciężar właściwy………………………………………………………………….0,720 g/cm3 

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

Lepkość ……………………….………………………………..………….mniejsza od wody 

Kompatybilność ……………bezpieczny dla metali i większości syntetycznych materiałów 

Temperatura pracy ….…………………………………….warstwa rozdzielająca do 100°C 

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

Punkt zapalny…………………………....……………………………………..……..< - 4°C 

Samozapłon ………………………………………………………………………….> 200°C 

Opakowanie: ……………...................................................................................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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Dodatkowe informacje 

 

- Niewielkie nawarstwianie 

- Zmniejsza koszty przygotowania formy ( nie wymaga odtłuszczenia ) 

- Pozwala na późniejszą obróbkę powierzchni jak: lakierowanie, klejenie oraz nakładanie kolejnych powłok 

- Łatwy do usunięcia za pomocą Ambersil Heavy Duty Mould Cleaner lub Ambersil Mould Cleaner  

  (dla form żywicznych) 

 

Przeznaczenie: 

 

   - Dla półsztywnych i izolacyjnych poliuretanowych 

    

Przechowywanie: 

 

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

niż 12 miesięcy, przy poprawnym magazynowaniu. 

 

Bezpieczeństwo: 

 

Karta charakterystyki produktu dostępna osobno. 
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