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Опис
Розчин, що допомагає спокійно і без перешкод витягувати спресовані вироби з
форм, в склад входить олія полідіометилосильоксиновий.

Фізикохімічні властив ості
Постать:
Запах:
Густота:
Максимальна температура праці:
Температура початку розпалу:
Температура запалення:
Температура самозапалення:
Запальність:
Розчинність:

аерозоль, безбарвний
характеристичний
0,97 г/см3
170°
60°

-25°

C
C
C

250°
C
продукт швидко запалюється
розчинний в органічних розчинниках, не
у воді

З асто сув ання
Субстанція, що допомагає спокійно і без перешкод витягувати спресовані
вироби з вприскуючий типах форм у процесах переробки штучних і гумових
речовин.
Мастила до змащення форм призначені до праці у широкому обсязі температур
переробки.
Препарат застосовується також до консерваціі виробів штучних речовин.

Перев аги
Простий у використанні,
Ефективний в малих кількостях,
Поправляє блиск і гладкість форм,
Зменшує кількість виробів з-поза даних типів,
Діє як консервант для форм і отриманих виробів.

Використання
З метою отримання тонкої, рівномірної варстви, що не клеїться, треба нанести
аерозоль на ідеально чисту і суху поверхню, зприскати з відстані 25-30 см.
Надмірна кількість використаного препарату може негативно впливати на
поверхню даного типу форми.
Частота вприскування залежить від виду форми, а також типу формованого
матеріалу і треба піддати її випробовуванням
Працювати у поміщенні з доброю кліматизацяєю

Оп акув ання
Достава продукту у групових опакуваннях в кількості 20 штук. Одна штука
опакування – це 400 мл. продукту

Трив алість і зб ерігання
Препарат у збірнику під тиском. Охороняти від температури вищої 50 °C,
охороняти від надмірного поменювання сонця. Дата важності 24 місяці від дати
продукції. В моменті застосування треба стосувати ради заміщенних у карті
характеристики
Б езп ека і Гігієн а Праці
Треба познайомитися із змістом Карти Характиристикi TECHFORM – SIL.
Перестороги д ля о сіб , щ о у жив ают д аний прод укт
Продукт передбачений і призначений виключно до промислового використання.
Інформації заміщені у цих документах представляє актуальний стан знань і
досвіду, що стосується безпечного застосувавння виробу і подані у добрій вірі.
То показники, які не можуть бути застосовані, особливо до третіх осіб, права які
в будь-який спосіб нарушені стосуваннямданого продукту.
Подані дані не можуть бути застосовані у заміні потрібних тестів, котрі яко
єдині можуть запевнити уживачові факт, що даний продукт являється
відповідним до його цілей.
Відповідальність за стосування до обов'язкових юридияних устав, а також
отримання потрібних сертифікатів і атестів належить до уживача.
Просимо, щоб уживач провірив чи мають найновші Карти Характеристики.
Фірма Techplast завжди до послуг, надасть всі потрібні додаткові інформації.

