KOASILON® Spezialtrennmittel
Teknik Bilgiler

KORASILON® Spezialtrennmittel - Özel kalıp ayırıcı
Kısa tanım

Polidimetilsiloksan / alumosiloksan

Ürün özellikleri

Plastik kalıpların ve dökme kalıpların üretimi için parafin bazında üretilen
ayırma maddelerine kıyasla çok daha iyi ısı dayanıklılığına sahip olan ve bu
nedenle kalıp yüzeyinde artık oluşumu tehlikesini ortadan kaldıran
KORASILON® özel kalıp ayırıcı ayırma maddesinin kullanılmasını öneririz.

İşleme

KORASILON® özel ayırma maddesi kapları kullanımdan önce iyice
çalkalanmalıdır. Ayırma maddesi, bir fırça veya bez aracılığıyla çok ince bir
tabaka halinde kalıplara uygulanır. Karmaşık kalıplarda bir püskürtme
tabancası ile ince bir tabaka halinde püskürtülür. Ardından kalıplar basınçlı
hava üflenir. Böylece ayırma maddesi eşit bir şekilde dağılır ve fazlalıklar
uzaklaştırılır. Ayırma tabakasının çok kalın uygulanması halinde kalıp parçası
üzerinde kıvrımlar oluşur; ayrıca kalıp ürüne yapışır ve yapışkan bir yüzeye
neden olur. Yapıştırılacak veya boyanacak ürünlerin üzerindeki ayırma
maddesi izleri titiz bir şekilde temizlenmeli ve yapıştırılacak olan yüzeyler
pürüzleştirilmelidir. Bu, benzin veya perkloretilen gibi organik bir solvent ile
yıkayıp ardından bir zımpara taşı ile pürüzleştirerek gerçekleştirilebilir. Ayırma
maddesini yalnızca yıkamak yeterli değildir. Ancak münferit durumlar için
bunun testi uygulanmalıdır.

Ürün verileri

Görünüş
Viskozite
Yoğunluk
Alevlenme noktası
Biçim

Depolanabilirlik

Orijinal ambalajında nizamına uygun depolandığında en az 6 ay kullanılabilir.
Ambalaj kapalı tutulmalıdır. Ürünün ürün etiketi üzerinde belirtilen süreden
daha uzun depolanması, bu ürünün kullanılamaz hale geldiği anlamına
gelmez. Ancak bu durumda kalite güvence nedenlerinden dolayı ilgili
uygulama amacı için gerekli olan özellik değerleri mutlaka kontrol edilmelidir.

: renksiz, hafif öz koku
: (DIN 53211) yakl. 115 Pa·s (25 °C)
: (DIN 53217) yakl. 1,0 g/cm³
: (DIN 51755) > 100 °C
: sıvı

Ürün güvenliği ve kullanım ile ilgili diğer bilgiler için lütfen güvenlik veri sayfasına bakınız.

*Bu bilgiler referans değerlerdir ve şartnamelerin oluşturulması için hazırlanmamıştır
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Sayfa 1

Sözlü, yazılı ve deneyler aracılığıyla uygulama odaklı danışmanlığımız elimizdeki bilgiler doğrultusunda sunulur, ancak bu
danışmanlık üçüncü şahısların ticari marka hakları da dahil olmak üzere yalnızca bağlayıcı olmayan bilgiler olarak kabul
edilir ve bizim tarafımızdan teslim edilen ürünlerin planlanan uygulama ve amaçlar için uygunluğunun test edilmesi amacıyla
kullanıcı tarafından uygulanması gereken kontrollerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerin uygulanması, kullanımı
ve işlenmesi bizim kontrol imkânlarımızın dışındadır ve bu nedenle sorumluluk yalnızca size aittir. Yine de bir sorumluluğun
söz konusu olması halinde, bu sorumluluk tüm hasarlar için bizim tarafımızdan teslim edilen ve sizin tarafınızdan kullanılan
ürünlerle sınırlıdır. Elbette ürünlerimizi Genel Satış ve Teslimat Koşullarımız uyarınca kusursuz bir kaliteye sahip olduklarını
taahhüt ederiz.

