
KARTA TECHNICZNA                                                                                                                                      

FORMULA 5 

Bez silikonowy środek rozdzielający o słabej sile uwalniania 

 
Charakterystyka 

 

Formula 5 jest średnio trwałym, suchym, bez silikonowym środkiem antyadhezyjnym do form. Jest on 

oparty na mieszaninie wosków i estrów zapewniając doskonałe właściwości uwalniania wszystkich 

rodzajów tworzyw termoplastycznych, niektórych tworzyw sztucznych termoutwardzalnych i wielu 

rodzajów gumy. 
 

Zastosowanie: 

 

Zapewnia delikatny, suchy film ułatwiający usuwanie drobnych szczegółów, części wykonanych z tworzyw 

sztucznych i gum w procesach wtrysku, formowania próżniowego i zapewnia szybkie i skuteczne usuwanie 

gipsu modelarskiego, GRP i gumy silikonowej w pozostałych procesach plastycznych. Tworzy atrakcyjne 

matowe wykończenie i nie gromadzi się w formie. Przyczynia się do poprawy jakości powierzchni, 

zmniejszenia odpadów i zwiększenia produkcji. 

 

Również stosowany jako antyadhezyjny środek w przemyśle, tekstylnym, krawieckim, przeróbczym pianek, 

drukarskim i obuwniczym 

 

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 ............................................................................rozpuszczalnika węglowodorowego 

Ciężar właściwy………………………………………………………………….0,682 g/cm3 

Ciśnienie ……………………………………………………………….……..……….3,5 bar 

Szybkość wypływu ....................................................................................................1,0 g/sek. 

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

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

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

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

Opakowanie: ……………..............................aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie), ……25ltr.   

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

- Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No.: 174011 

 

Przeznaczenie: 

 

   - przetwórstwo gum i termoplastów 

   - formowanie próżniowe 

   - można stosować z gipsem modelarskim i GRP 

    

    

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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