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SILNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO FORM
Bardzo skuteczna i mocna mieszanina rozpuszczalników 

opracowana do czyszczenia narzędzi i form z resztek polimerów 

• Umiarkowana szybkość parowania dla maksymalnej skuteczności

• Usuwa tworzywa sztuczne, gumy i osady żywiczne, w tym: ABS, 

acetale, akrylany, PVC, żywice epoksydowe (nieutwardzone), 

poliamidy, polistyreny, poliuretany, żywice silikonowe, kauczuki. 

Skuteczny również dla innych materiałów, takich jak żywice 

celulozowe i żywice alkidowe
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odwiedź www.ambersil.com i zarejestruj się w  aby otrzymywać aktualizacje dokumentacji technicznej

POLYMER REMOVER

GRANULAT DO CZYSZCZENIA WTRYSKAREK I WYTŁACZAREK
Granulat do czyszczenia ślimaka i cylindra, który zmienia stan po 
podgrzaniu w cylindrze. Dociera do martwych obszarów, gdzie osadza się 
spalony materiał.

• Usuwa pozostałości poprzednich serii produkcyjnych; czarne plamki, 
spowodowane przez zwęglone tworzywo

• Eliminuje także pigmenty, które mają tendencję do przylegania do ślimaka 
i ścianki cylindra

• Obniża koszt odrzutów poprzez usunięcie pozostałości takich jak pigmenty 
podczas zmiany koloru, jak również zwęglone tworzywo

• Dostępny jako koncentrat do mieszania z PP, PE lub w wersji gotowej do 
użycia (RTU).

• Nie ścierny, bezwonny i łatwy w użyciu

POLYKLENE R 

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO FORM
Mieszanina mocnych rozpuszczalników opracowana dla usuwania 

typowych zanieczyszczeń z form, matryc i powierzchni metalowych.

• Szybko i łatwo usuwa oleje, smary, stare powłoki ochronne, silikonowe 

i bezsilikonowe środki rozdzielające

• Odparowuje pozostawiając czystą, suchą powierzchnię bez osadów

• Specjalna formuła pozwala stosować go na gorących powierzchniach bez 

nadmiernej utraty rozpuszczalnika

MOULD CLEANER
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ROZPUSZCZALNIKOWY ZMYWACZ 
DO FORM
Mieszanina silnych rozpuszczalników opraco-
wa na w celu skutecznego usuwania pół trwa łych 
powłok rozdzielających i woskowych środków 
rozdzielających z różnych powierzchni form.

• Bezpieczny do stosowania na formach 
kompozytowych i żelkotowych

• Skuteczne usuwanie środków rozdzielających 
półtrwałych, silikonowych i woskowych

• Kompatybilny ze wszystkimi 
środkami rozdzielającymi 
Ambersil do kompozytów

ROZPUSZCZALNIKOWY ZMYWACZ 
DO FORM I NARZĘDZI
Mocny zmywacz o lekkim zapachu 
rozpuszczalnika, który nie zawiera 
rozpuszczalników chlorowych. Idealny do 
usuwania zabrudzeń i powłok rozdzielających.

• Wysoce skuteczny środek odtłuszczający 
o słabym zapachu, usuwa także powłoki 
antykorozyjne

• Efektywnie oczyszcza tworzywa sztuczne, 
metale żelazne i nieżelazne

• Doskonałe bezpieczeństwo 
dla podłoża

MOULD SOLV

31690-AA

25kg 31684-AB 25kg 31683-AA (RTU)
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POLYESTER MOULD 
CLEANER
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