
Oddělovač forem Tekutý F 1000

obsahuje rozpouštědlo

Oddělovač forem tekutý F 1000 je separátor na bázi vosku
pro epoxidové pryskyřice a polyuretany. Je zvláště vhodný
pro separaci hladkých nesavých povrchů.

Vlastnosti
Báze Vosk, obsahuje rozpouštědlo
Odstín bílá, mléčná, mléčná
trvanlivost 24 mon.
Zpracování
Teplota zpracování +15 °C až +25 °C
spotřeba 50 - 100 ml/m
Tepelné parametry
Teplotní odolnost až +70 °C
Schválení / směrnice
IMPA kód 812959/60
ISSA kód 75.509.36

Návod k použití
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).
Předúprava povrchu
Povrch, který má být ošetřen, musí být čistý, suchý a
bez mastnoty (např. očistit a odmastit pomocí WEICON
Povrchový čistič).
Zpracování
Naneste prostředek na uvolňování plísní Liquid F 1000 pomocí
hadříku z celulózy bez vláken, papírové utěrky bez chloupků,
kartáče nebo stěrky WEICONWool Wiper a nechte zaschnout.
U nových komponentů opakujte aplikaci dvakrát až třikrát.
Po nanesení nechte povrch přibližně 10 minut zaschnout,
dokud není matný, suchý a neklouže. Absorpční nebo
porézní povrchy neošetřujte přípravkem na uvolňování plísní
(v případě potřeby použijte vosk P 500).
Skladování
V neotevřeném balení lze skladovat minimálně 12 měsíců od
data doručení, při teplotě +18°C až +25°C.
dostupné velikosti:
10604025 Oddělovač forem Tekutý F 1000, 250 ml, bílá,

mléčná, mléčná
10604000 Oddělovač forem Tekutý F 1000, 1 L, bílá,

mléčná, mléčná
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Epoxidové systémy

Plastiková ocel

Poznámka
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz
trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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