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Designação Direito Médio, Agente de Lançamento 

Características
Formula Six s, molde de silicone multiuso para uso médio agente desmoldante para todos os termoplásticos e muitos tipos de borracha.
É altamente versátil como desmoldante, garantindo detalhes precisos do molde, melhorando o acabamento da superfície sem se acumular 
no molde, minimizando imperfeições e aprimorando propriedades de liberação de ferramentas bem polidas.

Código de produto/ 
Tamanhos de 
preenchimento  31535/400ml    31680/25lt

Aplicação

•  Fornece um filme de serviço médio para liberação de peças de plástico e borracha na moldagem por injeção, moldagem por compressão, 
moldagem a vácuo e muitos outros processos de moldagem e forma. Não se acumula no molde e ajuda a melhorar o acabamento da su-
perfície, reduz rejeições e aumenta a produção. Equipado com sistema de pulverização de 360° para uso em qualquer ângulo, mesmo de 
cabeça para baixo.
• Também é útil como agente antiaderente nas indústrias têxtil, de conversão de espuma, impressão e calçados.

Instruções
• Pulverize uma luz, revestimento uniforme de 25 a 30 cm (9 "- 12").
• Reaplique se necessário. 

Dados Técnicos
(sem propelente)

Aparência Líquido claro e incolor

Odor Hidrocarbonetos

SG @ 25°C 0.723

Pressão @ 25°C 3.5 Bar

Taxa de descarga 0.8 g/sec

Faixa de temperatura Operacional até 200°C

Solubilidade Solúvel em solventes, insolúvel em água

Inflamabilidade
Classificado como extremamente inflamável sob os regulamentos 
atuais da CE

Ponto de inflamação Não aplicável em aerossol selado

Compatibilidade dos 
materiais

OK -

CAUTION

Contém silicone, o que pode ser inadequado quando for necessário 
trabalho decorativo (por exemplo, pintura, revestimento) na peça 
moldada.
Se for necessário um produto que não seja de silicone, use a Fórmula 
Sete ou a Fórmula Quatro.

NOT OK -

Armazenagem e vida 
útil

O produto pode ser armazenado em temperatura ambiente normal e tem um prazo de validade não inferior a 6 anos, com armazenamento 
correto. Os aerossóis devem sempre ser armazenados abaixo de 50 °C, longe do calor direto e das chamas.

Saúde e Segurança
Está disponível uma ficha de dados de segurança (SDS) separada, de acordo com o Regulamento 73/404 / EEC e 648/2004 / EC da CE
de Ambersil.com ou via info.uk@crcind.com

Ato de 
misrepresentation 
1967

Descrição do 
comércio ATO 1968

As informações fornecidas nesta publicação são baseadas na nossa experiência e relatórios de clientes. Existem muitos fatores fora do 
nosso controlo e conhecimento que afetam o uso e desempenho de nossos produtos e por esse motivo, nenhuma garantia é dada, expressa 
ou implícita.
Os utilizadores devem fazer os seus próprios testes para determinar a aplicabilidade dessas informações ou a adequação de qualquer pro-
duto aos seus próprios fins particulares.
As declarações relativas ao uso dos produtos descritos neste documento não devem ser interpretadas como recomendando a violação de 
qualquer patente e nenhuma responsabilidade por violação decorrente de tal uso deve ser assumida.

LATA DE SPRAY FORMULA 6 400ML

Sistema de pulverização de 360°
para todos os ângulos

Processamento de polímeros


