Frekote zapewnia nowoczesnemu
przemys¬owi produkcji kompozytów
wi™kszå
wydajno‚ç,
doskona¬å
jako‚ç cz™‚ci i znaczne zmniejszenie
kosztów robocizny i materia¬ów.

Aqualine C-200 jest ‚rodkiem
antyadhezyjnym, który bez transferu zapewnia wielokrotnå separacj™. Przywiera on chemicznie do powierzchni formy tworzåc cienkå, odpornå na chemikalia pow¬ok™ pozwalajåcå na
oddzielanie wszystkich kompozytów termoutwardzalnych.
Aqualine C-210 stosowany jest
tam gdzie wymagane jest uzupe¬nienie na goråco (>60°C) lub
aplikacja natryskowa.
!Temperatura aplikacji:
20 - 205°C
!Czas utwardzania:
Dotwardzanie warstwy koñcowej przez co najmniej 40 minut
w 60°C, 20 minut w 100°C lub
15 minut w 120°C

Frekote® - ‚rodki oddzielajåce do form
dla nowoczesnego przemys¬u kompozytów

PMC / PMC Plus
PMC (polyester mould cleaner)
jest specjalnå mieszankå ‚rodków, które rozpuszczajå i usuwajå wosk z form kompozytowych nie powodujåc zmatowienia powierzchni. Doskona¬y do
czyszczenia epoksydowych i metalowych powierzchni form, p™dzli a tak¿e narz™dzi. Szczególnie zalecany do u¿ytku przed zastosowaniem oddzielaczy Frekote.
PMC PLUS jest specjalnå mieszaninå biodegradowalnych rozpuszczalników, która rozpuszcza i usuwa wosk z epoksydowych i metalowych form nie matowiåc powierzchni i nie pozostawiajåc ‚ladów. Jest ona tak¿e
zalecana do czyszczenia p™dzli
i narz™dzi.

!Temperatura aplikacji:
!Zalety:
Do 43°C
● Bardzo niska zawarto‚ç VOC
!Zalety:
< 10 g/L (0.10 lb/gl) - C210
● }atwy w u¿yciu
< 30 g/L (0.30 lb/gl) - C200
● Szybko dzia¬a
● Nie nawarstwia si™
● Eliminuje zanieczyszczenia
● Brak transferu
● Wzmaga skuteczno‚ç oddzie● Nie jest zapalny
lacza
● Nie zawiera rozpuszczalni!Aplikacja:
ków aromatycznych
Nanosiç na powierzchni™ formy
● Wysoka stabilno‚ç termiczna
czystå szmatkå bawe¬nianå.
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Wosk (lub inne zanieczyszczeStosujåc Aqualine C-200 w temnia powierzchni) natychmiast
peraturze pokojowej nanosiç na
zacznie si™ rozpuszczaç i naform™ co najmniej sze‚ç powle¿y go usunåç czystå szmatkå
¬ok; przed ka¿då nast™pnå naw ciågu sekundy, podczas gdy
le¿y odczekaç, a¿ poprzednia
jest on jeszcze rozpuszczony
wyschnie. Okres suszenia mo¿w produkcie PMC/PMC PLUS.
na skróciç u¿yciem fenu lub
podczerwieni.

Wykrywanie i usuwanie usterek
Problem

Przyczyna

Rozwiåzanie

S¬abe oddzielanie, drobne
czåstki
formowanego
materia¬u pozosta¬e na
formie

Mikroporowato‚ç formy

Starannie oczy‚ciç form™ i nanie‚ç uszczelniacz, po czym
ponownie nanie‚ç oddzielacz

S¬abe oddzielanie w miejscach wysokich obciå¿eñ

Brak po‚lizgu spowodowany
geometriå formy

Nanie‚ç jednå lub dwie dodatkowe pow¬oki oddzielacza na
miejsca wysokich obciå¿eñ

Kompletna niemo¿no‚ç
oddzielenia

Niedok¬adnie oczyszczona powierzchnia formy uniemo¿liwi¬a przywarcie oddzielacza do
formy lub oddzielacz nie utwardzi¬ si™ dostatecznie

Oderwaç detal i starannie
oczy‚ciç form™ przed ponownym u¿yciem oddzielacza. Zapewniç pe¬ne utwardzenie si™
oddzielacza przed przyståpieniem do formowania

S¬abe oddzielanie i bia¬e
plamy na cz™‚ciach

Niedok¬adnie oczyszczona powierzchnia formy uniemo¿liwi¬a w¬a‚ciwe przywarcie do
niej oddzielacza

Starannie oczy‚ciç form™ i nanie‚ç separator

Narost na formie ‚rodka
oddzielajåcego lub jego
transfer na detal

Przedawkowanie ‚rodka antyadhezyjnego

Starannie oczy‚ciç form™ i nanie‚ç oddzielacz, dok¬adnie
przestrzegajåc procedury aplikacji

Przytoczone tutaj dane majå jedynie s¬u¿yç jako punkty odniesienia. Po pomoc i wskazówki dotyczåce specyfikacji produktów prosz™ zwróciç si™ do lokalnego biura obs¬ugi technicznej Loctite®.

Henkel Loctite dysponuje pe¬nym wyposa¿eniem i wykwalifikowanym personelem w celu uzyskania bardziej szczegó¬owych informacji prosz™ skontaktowaç si™ z lokalnym konsultantem Loctite.

Henkel Polska S.A.
Business Unit Loctite
ul. Domaniewska 41, PL-02-672 WARSZAWA
Tel. (022) 56 56 200, Faks (022) 56 56 222
loctite.polska@henkel.at
www.loctite.com

”Loctite” jest zarejestrowanym znakiem towarowym Korporacji Loctite
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C-200 / C-210

Loctite Industrial

Asortyment produktów Frekote®

wiadajåcych wysokim wymaganiom wspó¬czesnego
przemys¬u kompozytów. ≠ywice Frekote przywierajå
do powierzchni formy tworzåc semipermanentnå
barier™ oddzielajåcå metalowe lub kompozytowe
powierzchnie od formowanych cz™‚ci.

Korzy‚ci

Henkel Loctite posiada rozwiåzania na
wszelkie problemy zwiåzane z aplikacjami separatorów formierskich. Dodajåc
Frekote® do asortymentu swoich produktów Henkel Loctite dysponuje szerokim
wachlarzem znakomitych oddzielaczy odpo-
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Nanoszenie w temperaturze pokojowej
Szybka aplikacja, wysychanie i utwardzanie
Wi™ksza wydajno‚ç/ krótszy czas przestoju formy
Czyste powtarzalne oddzielanie najbardziej skomplikowanych detali
Minimalny transfer
Oddzielone cz™‚ci mo¿na natychmiast kleiç lub lakierowaç
Produkty o szerokim zastosowaniu

700-NC

770-NC

55-NC

44-NC

1-STEP

B-15

Ten semi-permanentny wielokrotny separator polimerowy
oddziela wszystkie termoutwardzalne ¿ywice i wi™kszo‚ç polimerów formierskich. Tworzy on
‚liskå powierzchni™ przydatnå
w miejscach, gdzie geometria
formy stwarza problemy. 700NC utwardza si™ w temperaturze pokojowej i zapewnia formowanym cz™‚ciom l‚niåce
wykoñczenie.

Ten semi-permanentny wielokrotny separator polimerowy oddziela wszystkie termoutwardzalne ¿ywice. Jest to produkt
wszechstronny, szybko schnåcy i utwardzajåcy si™ b¬yskawicznie w temperaturze pokojowej. Tworzy ‚liskå warstw™ umo¿liwiajåcå maksymalnå liczb™ separacji.

Semi-permanentny
polimer
antyadhezyjny oddziela wielokrotnie i bez transferu. Frekote
55-NC przywiera chemicznie
do powierzchni formy tworzåc
cieniutkå warstw™, która wytrzymuje temperatury wykraczajåce poza przeci™tne procesy formierskie.

Semi-permanentny ‚rodek antyadhezyjny oddziela wielokrotnie
i bez transferu. Mo¿na go stosowaç do separacji ¿ywic termoplastycznych i termoutwardzalnych, kompozytów z w¬óknem
grafitowym / w™glowym, borowym, aramidowym i laminatów
z w¬óknem szklanym.

Natryskowy ‚rodek antyadhezyjny Spray-On-Leave-On (Natry‚nij-Zostaw) do oddzielania
od ¿elkotu. 1-STEP jest niezaståpiony przy produkcji b¬yszczåcych cz™‚ci z w¬ókna szklanego. Szybka aplikacja - czas
przygotowania formy i koszty
robocizny zredukowane do
95% w porównaniu z woskiem.

Uszczelniacz form B15 przeznaczony jest do uszczelniania
mikroporowato‚ci i drobnych
zarysowañ powierzchni. Stosowany w po¬åczeniu z innymi
produktami FREKOTE stwarza
doskona¬å podstawowå pow¬ok™ wzmagajåcå w¬asno‚ci separacyjne.

!Temperatura aplikacji:
Do 130°C

!Czas utwardzania:
10-15 minut po ostatniej pow¬oce w temperaturze pokojowej
! Zalety:
● Znakomite, wielokrotne oddzielanie
● Du¿y po‚lizg i po¬ysk
● Wszechstronno‚ç: oddziela
wi™kszo‚ç polimerów
!Aplikacja:
Nanosiç na czystå powierzchni™ formy natryskowo, p™dzlem
lub wcierajåc czystå, niemechacåcå si™ szmatkå. Najpierw
nanie‚ç dwie lub trzy pow¬oki
w odst™pach 5 do 10 minut, aby
rozpuszczalnik ca¬kowicie wyparowa¬. Proces formierski
mo¿na rozpoczåç, kiedy warstwa produktu Frekote jest zupe¬nie sucha i nielepka w dotyku. Miejsca niepokryte nale¿y uzupe¬niç.

!Temperatura aplikacji:
Do 60°C
!Czas utwardzania:
5-10 minut po ostatniej pow¬oce
w temperaturze pokojowej
!Zalety:
● Szybko schnie i utwardza si™
● Wysoki po¬ysk i po‚lizg
● Uniwersalny: oddziela wi™kszo‚ç polimerów
● Nie gromadzi si™ na formie
● S¬abszy zapach
!Aplikacja:
Nanosiç na czystå powierzchni™ formy natryskowo, p™dzlem
lub wcierajåc czystå, niemechacåcå si™ szmatkå bawe¬nianå.
Przy natryskiwaniu nale¿y zapewniç Ωród¬o suchego powietrza lub system natrysku bezpowietrznego. Wystarcza tylko
jedna cienka, wilgotna pow¬oka. Nanosiç do trzech warstw
zachowujåc pomi™dzy nimi 5minutowe przerwy. Je‚li trzeba,
nale¿y dokonaç uzupe¬nieñ.

!Temperatura aplikacji:
Do 60°C

!Temperatura aplikacji:
Do 60°C

!Czas utwardzania:
30 minut w temperaturze pokojowej (lub wypiekaç do 5 minut
w 100-150°C)

! Czas utwardzania:
3 godziny w temperaturze pokojowej (lub wypiekaç do 15 minut
w 100-150°C)

!Zalety:
● Szybko schnie i utwardza si™
● Nie gromadzi si™ na formie
● Wysoka stabilno‚ç termiczna
● S¬abszy zapach
● Minimalny transfer

! Zalety:
● Wysoka stabilno‚ç termiczna
● Nie gromadzi si™ na formie
● Znaczne zmniejszenie kosztów u¿ytkowania formy
● Wysoka wydajno‚ç
● Minimalny transfer

!Aplikacja:
Nanosiç na czystå powierzchni™ formy natryskowo, p™dzlem
lub wcierajåc czystå, niemechacåcå si™ szmatkå bawe¬nianå.
Przy natryskiwaniu nale¿y zapewniç Ωród¬o suchego powietrza lub system natrysku bezpowietrznego. Nanie‚ç 3-4 pow¬oki w odst™pach 5-minutowych
i przed przyståpieniem do procesu formowania odczekaç na
utwardzenie si™ pow¬oki koñcowej.

! Aplikacja:
Nanosiç na czystå powierzchni™
formy natryskowo, p™dzlem lub
wcierajåc czystå, niemechacåcå
si™ szmatkå bawe¬nianå. Przy natryskiwaniu nale¿y zapewniç Ωród¬o suchego powietrza lub system
natrysku bezpowietrznego. Nanie‚ç 4-6 pow¬ok w odst™pach
10-15-minutowych i przed przyståpieniem do procesu formowania odczekaç na utwardzenie si™
pow¬oki koñcowej.

!Temperatura aplikacji:
15-40°C
!Czas utwardzania (po pow¬oce
koñcowej):
30 minut
!Zalety:
● Szybka, ¬atwa aplikacja
● Nie wymaga polerowania
● Maksymalne wykorzystanie
formy
● Natychmiastowe wykoñczenie z wysokim po¬yskiem
● Minimalne nawarstwianie na
formie
● Zdecydowanie mniejsze koszty u¿ytkowania formy
!Aplikacja:
Z powierzchni formy usunåç
kurz pos¬ugujåc si™ suchym,
bezolejowym Ωród¬em powietrza. Niskoci‚nieniowym pistoletem o du¿ej wydajno‚ci spryskaç form™ produktem 1-STEP
zachowujåc odleg¬o‚ç od g¬owicy pistoletu w granicach 20-25
cm. (przy temp. 15-25°C). Systematycznie nanie‚ç cienkå
warstw™ produktu na ca¬å powierzchni™ formy. Powtarzaç t™
czynno‚ç a¿ do natryskania
koñcowej warstwy w proporcji:
4 l na 15 m2 powierzchni formy
(5 pow¬ok dla form u¿ywanych,
7 pow¬ok dla nowych). Nanosiç
warstw™ po warstwie - bez konieczno‚ci zachowania przerw
na utwardzenie produktu.

!Temperatura aplikacji:
Do 60°C
! Czas utwardzania:
24 godziny w temperaturze pokojowej (ub wypiekanie przez 1
godzin™ w 100-150°C)
! Zalety:
● Uszczelnia porowato‚ci formy
● Minimalny transfer
● Kompatybilny z wszystkimi
produktami FREKOTE
● Wysoka stabilnosc termiczna (>250°C)
● Aplikacja w temperaturze
pokojowej
! Aplikacja:
Nanosiç produkt na powierzchni™ formy natryskiem, p™dzlem,
zanurzajåc lub wcierajåc czystå,
niemechacåcå si™ szmatkå bawe¬-nianå. Przy spryskiwaniu
nale¿y stosowaç Ωród¬o suchego powietrza lub system bezpowietrzny, przy czym dysza musi
byç oddalona od powierzchni formy o 20 do 25 cm.
Nale¿y nanosiç jednolitå pow¬ok™, uwa¿ajåc, aby nie przedawkowaç.

