
Frewax®

Frewax jest oddzielaczem poli-
merowym ¬åczåcym w sobie za-
lety ¬atwego do aplikacji wosku
i zdolno‚ci wielokrotnej separa-
cji  ¿ywicy polimerowej. Produkt 
ma bardziej zwartå konsy-
stencj™ i nie pozostawia smug, 
a przy tym u¬atwia obs¬ug™ for-
my. Wystarczy go wetrzeç i wy-
polerowaç - tak jak wosk.

TTeemmppeerraattuurraa aapplliikkaaccjjii::
15-35°C
CCzzaass uuttwwaarrddzzaanniiaa::
5-10 minut przed polerowaniem

ZZaalleettyy::
● Wysoki po¬ysk
● }atwy w u¿yciu
● Widoczna pow¬oka oddziela-

cza polimerowego

AApplliikkaaccjjaa::
Przed i w czasie u¿ytkowania
dobrze wstrzåsaç, aby wymie-
szaç zawarty w produkcie wosk.
Usunåç wszelkie ‚lady zmywa-
cza Frekote PMC. Pos¬ugiwaç
si™ czystå, niemechacåcå si™
szmatkå w dobrze wentylowa-
nym pomieszczeniu. Wcieraç
Frewax ma¬ymi partiami. Od-
czekaç, a¿ zmatowieje (5-10
minut) a nast™pnie polerowaç
powierzchni™ formy do uzyska-
nia  po¬ysku. Cz™sto zmieniaç
szmatk™.
W sumie nanie‚ç 4 pow¬oki. Po
wypolerowaniu koñcowej war-
stwy forma jest gotowa do u¿ytku.

PMC/PMC Plus
PMC (polyester mould cleaner)
jest specjalnå mieszankå ‚rod-
ków, które rozpuszczajå i usu-
wajå wosk z form kompozyto-
wych nie powodujåc zmatowie-
nia powierzchni. Stosowany
tak¿e do czyszczenia epoksydo-
wych i metalowych powierzchni
form, p™dzli i narz™dzi. Szcze-
gólnie zalecany do u¿ytku przed
zastosowaniem oddzielaczy
FMS i Frekote. 
PMC PLUS jest specjalnå mie-
szaninå biodegradowalnych roz-
puszczalników, która rozpusz-
cza i usuwa wosk z epoksydo-
wych lub  metalowych powierz-
chni form. Nie matowi powierz-
chni i nie pozostawia ‚ladów.

TTeemmppeerraattuurraa aapplliikkaaccjjii::
Do 43°C

ZZaalleettyy::
● }atwy w u¿yciu / Szybkie

dzia¬anie
● Eliminuje zanieczyszczenia
● Zwi™ksza zdolno‚ç wielokrot-

nego oddzielania
● Usuwa wolny styren, który

t¬umi dzia¬anie separacyjne

AApplliikkaaccjjaa::
Nanosiç na powierzchni™ formy
czystå szmatkå bawe¬nianå.
Zak¬adaç odporne na chemikalia
r™kawiczki i odzie¿ ochronnå.
Wosk rozpuszcza si™ b¬yska-
wicznie i nale¿y usunåç go z po-
wierzchni, dopóki jest jeszcze
rozpuszczony w produkcie PMC
/PMC PLUS. Powtarzaç czyn-
no‚ç, dopóki nie zostanå usu-
ni™te wszystkie pozosta¬o‚ci.
Wytrzeç do sucha.

Stosowanie Frekote® zwi™ksza wydaj-
no‚ç produkcji, zapewnia dosko-

na¬å jako‚ç wyrobów i znacznie reduku-
je koszty robocizny i materia¬ów.

”Loctite” jest zarejestrowanym znakiem towarowym Korporacji Loctite 

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®.
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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

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

Oddzielacze do form dla przemys¬u 
kompozytów poliestrowych

Loctite Industrial

PPoolliieesstteerr PPrroodduukktt
wwzzmmooccnniioonnyy

RRTTMM ≠ywica standardowa Frekote 770-NC

Specjalne ¿ywice Frekote 44-NC
niskokurczliwe Frekote 55-NC

LLAAYYUUPP Wykoñczenie matowe Frekote 44-NC
Frekote 55-NC

≠elkot WOLO
1-Step

Inny ni¿ ¿elkot Frekote 770-NC

CCAASSTT ≠elkot WOLO
1-Step

Inny ni¿ ¿elkot Frekote 44-NC

(Formowanie 
wtryskowe/ wt¬aczniem)

(Formowanie 
warstwowe)
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44-NC
Ma na celu zapewnienie wielo-
krotnej separacji bez transferu. 
44-NC tworzy matowå powierz-
chni™ i mo¿e byç stosowany do 
separacji ¿ywic termoplastycz-
nych i termoutwardzalnych, 
kompozytów z w¬óknem grafito-
wym/w™glowym, borowym, ara-
midowym i laminatów z w¬ók-
nem szklanym. Produkt przy-
wiera do powierzchni formy 
i umo¿liwia wielokrotne oddzie-
lanie nie powodujåc transferu 
na cz™‚ci.

TTeemmppeerraattuurraa aapplliikkaaccjjii::
Do 60°C

CCzzaass uuttwwaarrddzzaanniiaa::
3 godziny w temperaturze 
pokojowej.

ZZaalleettyy::
● Zwi™kszona wydajno‚ç
● Nie  nawarstwia si™ na formie
● Nanoszenie w temperaturze 

pokojowej
● Brak transferu
● Matowe wykoñczenie

AApplliikkaaccjjaa::
Na powierzchni™ formy na-
nie‚ç natryskiem (suche Ωró-
d¬o powietrza), p™dzlem lub 
czystå, niemechacåcå si™  szma-
tkå bawe¬nianå 4-6 warstw, za-
chowujåc 15-minutowe przerwy 
pomi™dzy jednå pow¬okå a dru-
gå. Po 3 godzinach od ostatniej 
aplikacji powstanie na po-
wierzchni formy idealnie trwa-
¬a pow¬oka pozwalajåca na wie-
lokrotne oddzielanie. Produkt ten
jest szczególnie zalecany do 
niepo‚lizgowych powierzchni.

55-NC
Zapewnia wielokrotne oddzielanie - 
bez transferu. Ten semi-permanen-
tny, niemigrujåcy ‚rodek oddzielajå-
cy przywiera chemicznie do po-
wierzchni formy tworzåc cieniutkå 
warstw™, która wytrzymuje tempe-
ratury wy¿sze od stosowanych 
w wi™kszo‚ci procesów formier-
skich. 55-NC wykazuje dosko-
na¬e w¬asno‚ci separacyjne w ró¿-
norodnych aplikacjach formier-
skich.

TTeemmppeerraattuurraa aapplliikkaaccjjii
Do 60°C

CCzzaass uuttwwaarrddzzaanniiaa::
30 minut w temperaturze pokojo-
wej.

ZZaalleettyy:: 
● Szybkie wysychanie i utwardzanie
● Nie nawarstwia si™
● Wysoka stabilno‚ç termiczna
● Brak transferu
● Powierzchnia satynowa

AApplliikkaaccjjaa::
Na powierzchni™ formy nanie‚ç na-
tryskiem (tylko suche Ωród¬o powie-
trza), p™dzlem lub czystå, nieme-
chacåcå si™ szmatkå bawe¬nianå 3-
4 warstw, zachowujåc 5-minutowe 
przerwy pomi™dzy jednå pow¬okå 
a drugå. Po 30 minutach od ostat-
niej aplikacji powstanie na po-
wierzchni formy wysoce skuteczna 
pow¬oka pozwalajåca na wielokrot-
ne oddzielanie. Nale¿y zawsze sto-
sowaç produkt w dobrze wentylo-
wanym pomieszczeniu.

700-NC / 770-NC
700-NC jest wielokrotnym od-
dzielaczem polimerowym sku-
tecznie oddzielajåcym wszyst-
kie ¿ywice polimerowe. Tworzy 
on ‚liskå powierzchni™, szcze-
gólnie przydatnå przy k¬opotli-
wej geometrii formy. 700-NC 
utwardza si™ w temperaturze 
pokojowej nadajåc uformowa-
nym cz™‚ciom wysoki po¬ysk.
Frekote 770-NC jest szybciej 
schnåcå wersjå produktu 700-
NC.

TTeemmppeerraattuurraa aapplliikkaaccjjii::
Do 135°C

CCzzaass uuttwwaarrddzzaanniiaa::
20 minut po naniesieniu ostat-
niej pow¬oki w temperaturze
otoczenia.

ZZaalleettyy::
● Wielokrotne oddzielanie
● Wysoki po‚lizg i po¬ysk
● Brak chlorowanych rozpusz-

czalników
● Uniwersalny: oddziela wi™k-

szo‚ç polimerów

AApplliikkaaccjjaa::
Na powierzchni™ formy na-
nie‚ç natryskiem (suche Ωród¬o 
powietrza), p™dzlem lub czys-
tå, niemechacåcå si™  szmatkå 
3 pow¬oki, pomi™dzy ka¿då 
z nich zachowujåc 15-minutowå 
przerw™ na odparowanie roz-
puszczalnika. Po ostatniej war-
stwie odczekaç 20 minut, za-
nim przyståpi si™ do prac for-
mierskich. Je‚li trzeba, uzu-
pe¬niç produktem nie pokryte 
miejsca.

1-STEP
Ten opatentowany znakomity 
produkt jest przeznaczony do 
oddzielania wszystkich wzmoc-
nionych i wype¬nionych w¬óknem 
szklanym kompozytów poliestro-
wych. Nanoszenie i stosowanie 
jest ¬atwe i szybkie - wystarczy 
tylko spryskaç, po¬ysk jest na-
tychmia stowy. Nie potrzeba 
wcieraç ani wykañczaç polero-
waniem. Uzyskana w efekcie 
warstwa polimerowa zachowuje 
oryginalny po¬ysk formy i pozwa-
la na wielokrotne separacje.

TTeemmppeerraattuurraa aapplliikkaaccjjii::
15-40°C

CCzzaass uuttwwaarrddzzaanniiaa ((ppoo nnaanniieessiiee--
nniiuu oossttaattnniieejj ppooww¬¬ookkii))::
30 minut

ZZaalleettyy::
● Szybka, ¬atwa aplikacja
● Nie wymaga polerowania
● Nadaje wysoki po¬ysk 

powierzchni
● Minimalne gromadzenie si™ 

na formie
● Redukuje koszty u¿ytkowania 

formy

AApplliikkaaccjjaa::
Forma musi byç czysta, pozbawiona 
kurzu. Stosowaç suche, bezolejowe 
Ωród¬o powietrza. Spryskaç powierz-
chni™ formy produktem 1-STEP po-
s¬ugujåc si™ pistoletem natryskowym 
HVLP, zachowujåc odleg¬o‚ç g¬owicy 
pistoletu od powierzchni formy w gra-
nicach15-20 cm. Nanosiç jednå 
cienkå warstw™ produktu 1-STEP po-
zostawiajåc jednym przej‚ciem wil-
gotny ‚lad na d¬ugo‚ci ok.15-20 cm. 
Systematycznie nanosiç produkt na 
ca¬å powierzchni™. Nak¬adaç jednå 
pow¬ok™ po drugiej (nie potrzeba za-
chowywaç mi™dzy nimi przerw na 
utwardzenie). Ca¬kowite pokrycie wy-
maga 4 l produktu 1-STEP na  20 m2. 
powierzchni formy. - typowo 5 pow¬ok.
WWAA≠≠NNEE - na nowe formy nale¿y sto-
sowaç 7 pow¬ok.

WOLO
WOLO jest znakomitym poli-
merowym ‚rodkiem oddzielajå-
cym, który szybko utwardza si™ 
i zapewnia wielokrotnå sepa-
racj™ wszystkich ¿ywic polie-
strowych. Nanoszenie i u¿ytko-
wanie jest ¬atwe - po prostu wy-
starczy wetrzeç produkt w po-
wierzchni™ formy, odczekaç, a¿ 
wyparuje nadajåc jej wysoki 
po¬ysk. Nie potrzeba ¿adnego 
polerowania.

ZZaakkrreess tteemmppeerraattuurryy aapplliikkaaccjjii::
15-40°C

CCzzaass uuttwwaarrddzzaanniiaa::
15 minut

ZZaalleettyy::
● Wysoki po¬ysk
● Szybkie utwardzanie
● Minimalne nawarstwianie na

formie
● }atwe nanoszenie
● Wielokrotna separacja

FMS
FMS jest uszczelniaczem form  
przeznaczonym do wzmocnio-
nych w¬óknem szklanym polie-
strów, epoksydów i innych ma-
teria¬ów na bazie ¿ywic. Stoso-
wany do uszczelniania nowych 
i starszych form, na powierzchni 
których wyståpi¬y mikroporowa-
to‚ci  i inne drobne usterki. Do-
skona¬a pow¬oka podstawowa 
wzmacniajåca zdolno‚ci sepa-
racyjne wszystkich  produktów 
Frekote.

TTeemmppeerraattuurraa aapplliikkaaccjjii::
15-35°C

CCzzaass uuttwwaarrddzzaanniiaa::
15-20 minut po ostatniej
pow¬oce

ZZaalleettyy::
● Brak rozpuszczalników chlo-

rowanych czy CFC
● Skuteczne uszczelnianie su-

rowych form
● }atwe nanoszenie

AApplliikkaaccjjaa::
W temperaturze pokojowej czy-
stå, suchå, niemechatå szma-
tkå ze 100-procentowej bawe¬ny 
rozprowadziç  g¬adkå, wilgotnå 
warstw™ produktu, odczekaç 
15-20  sekund i delikatnie prze-
trzeç do sucha. Nanie‚ç 1 - 3 
warstw w 15-minutowych odst™-
pach. Wierzchnie warstwy na-
nosiç, jak wskazano. 

•}atwe, wielokrotne oddzielanie pomi™dzy aplikacjami
•Estetyczne, l‚niåce wykoñczenie
•Brak transferu - mo¿na lakierowaç lub kleiç zaraz po procesie 
formierskim 

•Frekote® nie gromadzi si™ na formie, co oszcz™dza koszty
procesów czyszczenia 

WWrraazz zz wwpprroowwaaddzzeenniieemm FFrreekkoottee®® ddoo aassoorrttyymmeenn--
ttuu sswwooiicchh pprroodduukkttóóww HHeennkkeell LLooccttiittee ooffeerruujjee

oobbeeccnniiee ppee¬¬nnyy kkoommpplleett ‚‚rrooddkkóóww ddllaa pprrzzee
mmyyss¬¬uu kkoommppoozzyyttóóww ppoolliieessttrroowwyycchh.. PPrroodduukkttyy 

FFrreekkoottee®® pprrzzyynnoosszzåå kkoorrzzyy‚‚ccii,, jjaakkiimm nniiee ddoorróówwnnuujjee 
¿¿aaddeenn iinnnnyy ddoosstt™™ppnnyy nnaa rryynnkkuu ssyysstteemm sseeppaarraaccjjii..

Przej‚cie z pos¬ugiwania si™ woskiem na system semipermanent-
nych oddzielaczy pozwala obni¿yç koszty pracy i materia¬ów do 90%.
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