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ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO 
KAUCZUKÓW NATURALNYCH, 
SYNTETYCZNYCH I SILIKONOWYCH
Skoncentrowany, środek rozdzielający na bazie 
wody do kauczuków naturalnych, syntetycznych 
oraz niektórych silikonowych.

• System na bazie wodnej nie odkłada sie na 
formie i minimalnie transferuje, pozwalając na 
wiele odformowań przed kolejnym pokryciem

• Działa jako podkład dla nowych i porowatych 
powierzchni formy

• Temperatura pracy do +250°C

ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO SZTYWNYCH 
I PÓŁSZTYWNYCH POLIURETANÓW 
IZOLACYJNYCH
Specjalnie opracowany, aby ułatwić uwalnianie 
wysokiej gęstości sztywnych poliuretanów 
i pianek chłodniczych/izolacyjnych.

• Umożliwia późniejsze malowanie, malowanie 
w formie i przyklejanie kolejnych powłok

• Obniża koszty przygotowania powierzchni do 
obróbki (nie ma potrzeby odtłuszczania)

• Małe odkładanie się na formie

RBR 310

PUR 300

25 31751-AA 30317-AA

50
0 30317-AA

SILIKONOWY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY 
DO POLIURETANÓW
Silikonowy środek rozdzielający specjalnie 
opracowany w celu zapewnienia znakomitej 
powłoki rozdzielającej dla poliuretanów 
integralnych i elastomerowych.
• Wysoki połysk, gładkie wykończenie z mini-

malnym odkładaniem się na powierzchni formy
• Drobne rozpylanie dla równomiernego, spójnego 

pokrycia
• Słaby zapach, szybko odparowujące nośniki 

rozpuszczalnikowe - odpowiedni dla formowania 
w niskich temperaturach

UNIWERSALNY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY 
NA BAZIE PŁYNNEGO WOSKU
Uniwersalny środek rozdzielający na bazie 
płynnego wosku skuteczny na formach 
żelkotowych, bez żelkotu, MDF, gipsowych, 
drewnianych i aluminiowych

• Łatwy do użycia płyn, który może zostać 
wypolerowany na wysoki połysk

• Umożliwia wielokrotne odformowanie bez 
konieczności ponownego pokrywania formy

• Zmniejszony wpływ na środowisko, bezpieczny 
w użyciu

PUR 400

COM 300

31740-AA

31732-AA

ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO GUMY I 
ŻYWIC EPOKSYDOWYCH
Specjalistyczny środek rozdzielający do 
uwalniania wielu naturalnych lub syntetycznych 
kauczuków i żywic epoksydowych z 
wypełniaczami i bez wypełniaczy.

• System na bazie wodnej nie odkłada sie na 
formie i minimalnie transferuje, pozwalając na 
wiele odformowań przed kolejnym pokryciem

• Temperatura pracy do +250°C

ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY DO 
POLIURETANÓW PÓŁSZTYWNYCH 
I INTEGRALNYCH
PUR 101 jest specjalistycznym środkiem 
rozdzielającym opartym na mieszaninie 
wosków i nie utwardzalnych żywic silikonowych 
w mieszanninie szybko odparowujących 
rozpuszczalników.

• Opracowany dla formowania wtryskowego 
poliuretanów, produkt okazał się szczególnie 
skuteczny w przemyśle motoryzacyjnym, ale 
może być również stosowany do  formowania 
poliuretanów w innych branżach

• Minimalne odkładanie i transfer

RBR 300

PUR 101

PÓŁTRWAŁY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY 
DO GUMY
Specjalnie zaprojektowany, półtrwały środek 
rozdzielający na bazie wody do stosowania w 
wielu różnych technologiach formowania gumy.

• Używany do uwalniania wszystkich naturalnych 
i syntetycznych gatunków gumy

• Szybkie utwardzanie z obniżonym odkładaniem 
się na formie

• Niepalny i przyjazny dla środowiska

PÓŁTRWAŁY ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY 
DO KOMPOZYTÓW
Uwalnia epoksydy, poliester, termoplasty, 

żywice termoutwardzalne, borowe, aramidowe 

i z włóknami grafitowymi/węglowymi.

• Szybkoschnący z minimalnym odkładaniem 
się na formie

• Praktycznie zerowy transfer z wysoką 
stabilnością termiczną

RBR 100

COM 400

31743-AA 25 31744-AA

25 31749-AA 31750-AA

25 31741-AA

25 31747-AA 31748-AA

31730-AA 25 31731-AA
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