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Oblasť použitia:

Okamžité dokonalé čistenie povrchov a plôch vstrekovacích a lisovacích foriem od

zvyškov plastov, farieb, separátorov, voskov, hrdze a iných nečistôt. Odstraňovanie

epoxidov, živice a tlačiarenských farieb.

Spôsob použitia :

Formex Gel aplikujte rozprašovačom priamo na čistené miesto, nechajte podľa potreby

až niekoľko minút pôsobiť a následne dôkladne zotrite priemyselnou utierkou alebo

suchou handrou. Pri silnom znečistení postup prípadne zopakujte.

Vlastnosti výrobku:

Formex Gel je vysoko viskózny odstraňovač zvyškov plastov, farieb, olejov, tukov,

voskov a separátorov z povrchu vstrekovacích a lisovacích foriem. Jeho gélová

štruktúra zaisťuje vysokú priľnavosť a nestiekavosť zo zvislých plôch a predlžuje tak

dobu účinku. Formex Gel je vhodný tiež na odstraňovanie niektorých druhov

tlačiarenských farieb, epoxidov a žívíc.

• Čistí kovové povrchy foriem

• Nenarušuje leštené plochy foriem

• Odstraňuje zvyšky farbív a polymérov ( PI, PA, PE, ABS, PMMA, PVC ) z tvarov

a dezénov foriem

• So zvýšenou opatrnosťou použiteľný na zahriate aj horúce povrchy foriem

• Ideálny na čistenie zvislých plôch

• Obsahuje antikorózne prísady na základnú konzerváciu formy po jej vyčistení

• Silný a rýchly účinok

• Neutrálne pH

Príklady použitia:

• čistenie pracovných plôch vstrekovacích a lisovacích foriem

• rozpúšťanie zvyškov plastov, farbív, separátorov, olejov a voskov

• Rozpúšťanie epoxidov a furanových živíc

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných

údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť

podkladového povrchu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk


