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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

РАБОТА С ПРОДУКТА

Отделител за GFK калъпи.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Силно ефективна вакса за отделяне на калъпи. GRP части с много добро качество на повърхността се 
постигат.

Технически данни

Разходна норма прибл. 2 до 5 гр/м² (на детайл)

Съхранение (сухо и хладно) поне 6 месеца в неотпечатани опаковки.

Отделител

1. кръгообразни движения,

2. с вертикални движения

3. с хоризонтални движения 

Нанесете продукта в следните стъпки:

б) FORMULA FIVE трябва да бъде оставена да засъхне за кратко.

в) Полирайте част от повърхността ди силен гланц на ръка.

г) Обработете целия калъп по този начин. Отделителят може да се полира повторно с машина
д) Оставете да се втвърди за 4 часа.

a) Нанесете тънко FORMULA FIVE на детайли от 0,5 до 1,0 м² с мека кърпа, която не оставя 
мъх. Отстранете наслояванията на восък с кърпа за полиране.

Нанесете втори и трети път като изчаквате четири часа. За нови калъпи, отделителят трябва да се нанесе 
на поне три слоя, следвайки описания процес за нанасяне на слоевете един по един. 

FORMULA FIVE се нанася препоръчително за вече отработени калъпи. За подготовка, съществуващия 
восъчен слой на калъпа се покрива с FORMULA FIVE cleaner. FORMULA FIVE основния слой се нанася
 в три етапа с:
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Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите заупотреба и 
приложение на нашите продукти са базирани на нашиятпознания и опит при употребата 
при нормални условия. В практикатаматериалите, повърхностите и околните условия са 
толкова различни, ченяма гаранция за работните резултати и очаквания, изводи не могат 
да сеправят нито от тази информация нито от устни консултации. В този случай,
потребителят е длъжен да докаже, че той ни е информирал за всичкиаспекти, необходими 
за правилното и обещаващо решение в писмен вид, всрок и напълно. Патентни права на 
трета страна, трябва да се спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта сенасочете към Лист с 
данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част оттехническите инструкции за 
този продукт и представлява сбор от всичкиданни, които са ни известни. Vosschemie не 
носи никаква юридическаотговорност за прецизността на тази информация.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

След първото отделяне от калъпа,
след още две отделяния от калъпа, 
след още три отделяния от калъпа,  
след още четири отделяния от калъпа и т.н. 

След всяко отделяне от калъпа, повърхността на калъпа се полира за кратко с мека кърпа. Ако кърпата 
"залепне" (= грапава повърхност), трябва отново да се нанесе FORMULA FIVE.

След 20 или повече отделяния от калъпа (или щом отделянето от калъпа стане трудно), след това калъпа 
се обработва отново с FORMULA FIVE cleaner и се нанася повторно отделител FORMULA FIVE по 
описания начин. След това единично нанасяне на FORMULA FIVE е достатъчно. 


