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Designação Inibidor de Corrosão de Alta Visibilidade para Moldes

Características
O GREEN MOLD PROTECTIVE fornece proteção a longo prazo para moldar as superfícies da ferramenta após o uso.
Remove qualquer umidade da superfície e protege a ferramenta de molde contra corrosão durante o armazenamento.

Aplicação

Um revestimento protetor colorido, sem silicone, para uso em ferramentas de molde.
Ele incorpora um corante traçador verde altamente visível para fácil identificação visual, garantindo cobertura completa e, portanto, proteção 
total.
A consistência viscosa evita o escoamento e inibe o rastejamento na ferramenta de molde.
O filme resiste aos efeitos da alta humidade. Não endurece ou racha e é facilmente moldada ao reiniciar a produção.
Como alternativa, pode ser removido com o Ambersil Mold Cleaner ou qualquer um dos solventes Amberklene.
Aplique um revestimento leve e uniforme em todas as superfícies de 9 a 12 polegadas (25 a 30 cm).
Certifique-se de que as superfícies tenham esfriado abaixo de 35ºC para garantir a melhor formação de filme.

Vantagens

Película protetora viscosa: Não penetrará ou rastejará na ferramenta de molde.
Filme altamente visível: fácil identificação, cobertura total garantida.
Resiste à corrosão: a ferramenta de molde permanece em perfeitas condições.
Moldado com facilidade: Garante um filme de inicialização rápida.
O filme permite manuseio subsequente: resiste à marcação com dedo ácido.

Áreas de aplicação
Todas as ferramentas de moldagem por injeção, ferramentas de sopro, matrizes de extrusão e componentes metálicos que exigem proteção 
contra corrosão.

Dados Técnicos
(sem propelente)

Aparência Filme Verde Viscoso

Proteção contra corrosão TBA

Deslocamento da água TBA

Teste de pulverização de sal TBA

Propriedades de formação de filme Um filme contínuo e homogêneo permanece após 10 minutos

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

Embalagem 400 ml de aerossol (12 por embalagem)

Armazenamento
O produto pode ser armazenado em temperatura ambiente normal e tem prazo de validade não inferior a 72 meses, com armazenamento 
correto. Os aerossóis devem sempre ser armazenados abaixo de 50°C, longe do calor direto e das chamas.

Saúde e Segurança Ficha de Saúde e Segurança disponível em separado.

Serviço Técnico
A Ambersil fornece um serviço de suporte técnico e mantém um programa constante de pesquisa e desenvolvimento.
Somos capazes de ajudar os clientes no desenvolvimento de produtos específicos para atender a requisitos específicos.

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 produto 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 MOULD PROTECTIVE GREEN 400ML
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