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NIE DOTYCZY WYMOGÓW TECHNICZNYCH.
PRZYTOCZONE TUTAJ DANE TECHNICZNE MAJĄ JEDYNIE SŁUŻYĆ JAKO PUNKTY ODNIESIENIA.
PO POMOC I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH TEGO PRODUKTU
PROSZĘ ZWRÓCIĆ SIĘ DO DZIAŁU JAKOŚCI KORPORACJI LOCTITE.
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Opis
Loctite® Frekote® PMC jest specjalną mieszaniną
rozpuszczalników przeznaczoną do rozpuszczania i usuwania
wosku z form poliestrowych nie powodując zmatowienia
powierzchni. Można też używać PMC do czyszczenia
epoksydowych i metalowych powierzchni form, a także do
czyszczenia pędzli i sprzętu. Wysoce zalecany do
przygotowywania powierzchni form poliestrowych przed
stosowaniem uszczelniaczy Frekote Mold Sealer i oddzielaczy
Mold Release Agent..

Własności
Ciężar właściwy 0.830 +/-0.015
Temperatura zapłonu 32°F (0°C)
Uwagi specjalne Przechowywać z dala od ciepła,

iskrzących przedmiotów
i otwartego płomienia.

Czas magazynowania        Dwa lata od daty produkcji

Aplikacja - *Po uprzednim zapoznaniu się z SDS*
PMC należy nanosić na powierzchnię formy czystą szmatką
bawełnianą. Wosk natychmiast zacznie się rozpuszczać, lecz
nadal należy go przecierać środkiem PMC. Kiedy szmatka
nasączy się woskiem, trzeba ją wyrzucić i użyć nowej.
Powtarzać proces aż do usunięcia śladów wosku. Przetrzeć do
sucha. Wtedy forma jest gotowa do aplikacji Frekote Mold
Sealer lub Release.

Łatrwym sprawdzianem czystości formy jest użycie taśmy
samoprzylepnej. W miejscach zawoskowanych taśma łatwo się
odklei, podczas gdy w wolnych od wosku - adhezja taśmy
będzie silna. Próbą tą można się też posłużyć dla sprawdzenia
skuteczności środka antyadhezyjnego Frekote. Dobra warstwa
oddzielająca nie pozwoli na przywarcie taśmy
nawet o wysokiej adhezji.

Uwaga: Jeśli przed zastosowaniem środka antyadhezyjnego
forma będzie polerowana, należy po tym wytrzeć do czysta
powierzchnię produktem PMC, ponieważ wiele środków do
polerowania zawiera wosk.

Opakowania
Frekote PMC dostarczany jest w następujących wielkościach:
1 galon US
5 galonów US
55 galonów US

Łatwopalność/Magazynowanie
Frekote PMC zawiera łatwo palne rozpuszczalniki. Należy
zawsze stosować produkt w dobrze wentylowanych pomiesz-
czeniach. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Zapoznać się ze szczegółami w SDS.

Uwaga
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został
przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie
celom informacyjnym. Loctite nie ponosi odpowiedzialności za
wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej
zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego
rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich
środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i
osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. Korporacja
Loctite nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z
uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku.
Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja Loctite nie ma
kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez
poszczególnych użytkowników, nie możemy zatem
współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy
niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie
patentami lub licencjami Korporacji Loctite. Radzimy, aby każdy
użytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadził
własną próbę posługując się przedstawionymi tu danymi jako
przewodnikiem. Ten produkt może być objęty jednym lub
większą liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji
amerykańskich lub innych krajów.


