
TEKASOL
Silikonski sprej

Je univerzalen silikonski sprej uporaben kot
ločilno sredstvo pri obdelavi in predelavi
plastike, gume, kovin …

LASTNOSTI

TEKASOL - silikonski sprej omogoča nanašanje zelo tanke plasti silikonskega filma tudi na
zelo komplicirane oblike modelov. Zaradi hitrega izhlapevanja propelantov pride do majhnih
delcev nastalega silikonskega filma. V razdalji 30 do 50 cm nastaja fina meglica, ki se na
površini kalupa enakomerno useda. Hitrost izhlapevanja topila pa je odvisna od
temperature kalupa, na površini pa ostane kvaliteten silikonski film.

PODROČJE UPORABE

Uporabljamo ga lahko pri naslednjih plastičnih materialih: poliamid, polietilen, polistiren,
poliuretan, polivinilklorid, fenoplasti in aminoplasti. TEKASOL - silikonski sprej se uporablja
pri obdelavi šob, kjer preprečuje mešanje in pojav skorje. Obdelava modelov s sprejem
olajša razkalupljenje, še posebej izdelkom z veliko površino. 

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo je treba dozo dobro pretresti, tako da je zagotovljena homogenost vsebine.
Dozo držimo v navpičnem položaju 30 do 50 cm od površine. Optimalni efekt ločevanja
dosežemo s kratkim časom nanašanja filma. Debelejši nanos zmanjšuje ločilni efekt.
TEKASOL - silikonski sprej se lahko uporablja na hladne in tople površine in je primeren za
modele, ki služijo različnim tehnikam oblikovanja produktov, kot so npr. brizganje, stiskanje,
vlivanje, ekstrudiranje itd. Pred prvo uporabo je potrebno površine očistiti in razmastiti.
Enkratni nanos TEKASOL - silikonskega sprej-a zadostuje za večkratno razkalupljenje.
Izdelkom, obdelanim s silikonskim sprejem, ki bodo podvrženi lakiranju, tiskanju ali
lepljenju, je potrebno pred obdelavo odstraniti ostanke filma. Za čiščenje je potrebno
uporabiti ustrezno topilo. Ločilno sredstvo moramo odstraniti popolnoma.

PAKIRANJE

• aerosol doze 400 ml 

SKLADIŠČENJE

• 12 mesecev (+10°C do +20°C)

VARNOSTNA OPOZORILA

Zelo lahko vnetljivo. Draži oči. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 
Hraniti izven dosega otrok. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško
pomoč. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali
etiketo. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim
od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali
žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
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OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preizkuse za vsak primer uporabe.
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