MONTÁNÍ MAZIVA
PLASTIMOLD
SEPARAÈNÍ PROSTØEDEK PRO FORMY NA LISOVÁNÍ PLASTÙ
MONTÁNÍ MAZIVO PRO KABELOVÉ SVAZKY
DEFINICE
Separaèní prostøedek pro formy k separaci plastù a pryí z forem.
Umoòuje vechny následné povrchové úpravy.
Usnadòuje oddìlování plastických materiálù jako je polyuretan, ABS, epoxidové
Pryskyøice. Nezanechává na dílech zbytkové usazeniny, zanechává tenký a suchý
film, který je snadno odstranitelný.
Pouívá se pro mazání pøi montái kabelových svazkù a jiných elektronických souèástek
v automobilovém prùmyslu. Zajiuje snadnou, èistou a nákladovì efektivní montá
kabelových svazkù.
FYZIKÁLNÌ�CHEMICKÉ ÚDAJE

Vzhled :
Barva :
Zápach :
Hustota pøi 20° C
Bod (teplota) vzplanutí :

Kapalina
Bezbarvý
Slabý
NFT 30020 0.90
ISO 2719 < 0° C

POUITÍ
Odluèování plastù a prye od kovù
Antiadhézní prostøedek
Kluzné èinidlo pro spoje pry  kov nebo pry  pry
Manipulace s formami pøi práci metodou "ztraceného vosku"
Montá elektrických souèástek  tunely s kabelovými svazky, pryové kabelové
objímky atd.

DOPORUÈENÍ PRO BEZPEÈNOST PRÁCE
Nádoba pod tlakem. Prostøedek je tøeba chránit pøed sluneèním záøením a nesmí být vystavován teplotám
nad 50 °C. Skladovat v prostoru z dosahu zápalných zdrojù.
Dalí podrobnosti si prosím vyhledejte v bezpeènostním listu.
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Údaje obsaené v tomto technickém listu jsou uvedeny výhradnì z dùvodu poskytnutí informací a za ádných okolností nelze interpretovat, e nás zavazují k odpovìdnosti.
Informace obsaené v tomto dokumentu nepøedstavují návod k pouití, ani se nejedná o specifikaci.

MONTÁNÍ MAZIVA
PERF 80
Zaøazeni: Nepotravináøské smìsi, program zapsaný do seznamu H1, Registrace 130671,
Index : 4, 01/10/03

PERFLUOROVANÝ OLEJ PRO VYSOKOTEPLOTNÍ APLIKACE
A PRO NÁHODNÝ KONTAKT S POTRAVINAMI
PERF 80 je
● kapalné mazivo vyrobené na bázi fluorovaného oleje urèené pro extrémní
aplikace.
● vhodný pro dlouhodobé mazání pøi velmi nízkých nebo velmi vysokých
teplotách, jako i pro zvlá agresivní chemické prostøedí.
● kompatibilní se vemi druhy materiálù: plasty, prye, barevné kovy,
nerezové oceli a pokovené oceli, mìï, bronz, mosaz, hliník a jeho slitiny.
● mazivo na øetìzy, certifikované prostøednictvím National Sanitation
Foundation (NSF), co je zaloeno na poadavcích Food and Drug
Administrations (FDA) (Úøadu pro kontrolu potravin a léèiv) tøída H1. To
znamená, e je schváleno pro pouití pøi náhodném kontaktu s potravinami.
● k dispozici také ve formì aerosolu.
FYZIKÁLNÌ�CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
Vzhled :
kapalina
Barva :
bezbarvý
Zápach :
bez zápachu
Bod (teplota) vzplanutí :
ISO 2719  ádný
Hustota pøi 20° C :
NFT 30020
1.88
Viskozita pøi 40° C :
ISO 3104
28 cst
Viskozita pøi 20° C :
ISO 3104
80.50 cst
Viskozita pøi 100° C :
ISO 3104
4.50 cst
Teplotní rozsah :
 50° C a + 300° C
Koroze na mìdìné èepeli: ISO 2160
1a
ZPÙSOBY APLIKACE:
PERF 80 je pøipraven k pouití. Prostøedek lze aplikovat metodami bìnì
pouívanými v prùmyslu: po kapkách; ruèní váleèek; sprej; tìtec.
Nai specialisté na aplikaèní zaøízení pro maziva a nai technici jsou Vám k dispozici, aby Vám navrhli systém a
mazivo, které je pro Vá zpùsob pouití nejvhodnìjí.
POUITÍ :
Mazání nebo pomocný prostøedek pøi montování spojù pry / kov nebo pry / pry.
Montá tìsných spojù nebo tìsnìní.
Extrémní maziva v nároèných chemických a tepelných prostøedích.
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Údaje obsaené v tomto technickém listu jsou uvedeny výhradnì z dùvodu poskytnutí informací a za ádných okolností nelze interpretovat, e nás zavazují k odpovìdnosti.
Informace obsaené v tomto dokumentu nepøedstavují návod k pouití, ani se nejedná o specifikaci.

MONTÁNÍ MAZIVA
DEMOLUB
PROSTØEDEK ZARUÈENÌ NEOBSAHUJÍCÍ SILIKON
PRO SEPARACI PLASTÙ VE FORMÌ AEROSOLU
DEMOLUB:
● Je antiadhézní prostøedek a odstraòovaè plastù zaruèenì neobsahující silikon, chlorovaná rozpoutìdla
nebo HCFC.
● Se pouívá k odstraòování plastických materiálù (termoplastù, tepelnì vytvrzených plastù) a pryí.
● Je kapalina separující plasty pro operace tváøení za tepla a za studena.
● Nezanechává zbytkové usazeniny nebo skvrny a lze ho pouít na neporézní
podklady.
● Umoòuje vechny následné povrchové úpravy: impregnaci, malování, sítotisk,
lepení, svaøování, a elektrolytické pokovování.
FYZIKÁLNÌ�CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
◊ Vzhled :
Kapalina
◊ Barva :
Bezbarvý
◊ Zápach:
Bez zápachu
◊ Hustota při 20° C
NFT 30‐020 0.81
◊ Bod vzplanutí :
ISO 2719 < 0°C
◊ Koroze na měděné čepeli: ISO 2160 1a
POUITÍ :
DEMOLUB je vhodný pro separaci následujících materiálù:
* ABS
* Polyestery
* Polystyreny
* Krystalické polypropyleny
* Vedlejí vinylové produkty
* Araldity, acetáty, celulózy
* Lexany
DOPORUÈENÍ PRO BEZPEÈNOST PRÁCE:
Nádoba je pod tlakem.
Prostøedek je tøeba chránit pøed sluneèním záøením a nesmí být vystavován teplotám nad 50 ° C.
Skladovat v prostoru mimo dosah zápalných zdrojù.
Dalí podrobnosti si prosím vyhledejte v bezpeènostním listì.
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MONTÁNÍ MAZIVA
LUB 13 EP 2
PROSTØEDEK ZARUÈENÌ NEOBSAHUJÍCÍ SILIKON
PRO MONTÁ PLASTÙ VE FORMÌ GELU
LUB 13 EP 2 je:
● montání mazivo usnadòující provedení spoje:
ü Kov  pry
ü Pry  pry
● zaloené na vodní bázi,
● 100% bez silikonu a kovù
FYZIKÁLNÌ�CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
◊ Vzhled :
pasta
◊ Barva :
Bezbarvý
◊ Zápach:
Bez zápachu
◊ Hustota při 20° C
NFT 30‐020 1
POUITÍ :
LUB 13 EP 2 se velmi snadno pouívá. Nanáí se tìtcem.
Je vhodný pro spoje a montá:
● pryových dílù a hadic,
● instalaci ventilaèních hadic, hradítek a pod.,
● montá domácích spotøebièù,
● montá sklenìných dvíøek praèek
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