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FCH – FORMEN TRENNMITTEL - środek zapobiegający przywieraniu do form 

Antyadhezyjny środek do form 

 dobre, stabilne działanie dzięki delikatnej warstwie powierzchniowej 

 chroni przed korozją i jest wodoodporna 

 Odporna na temperatury do 200 °C 

 Szczególnie do użytku zewnętrznego tworzyw termoplastycznych 

 Skutecznie zapobiega przywieraniu kształtek do części form 

 Środek ten nie zawiera silikonów oraz kwasów 

 Można również stosować w celu smarowania i natłuszczania tworzyw sztucznych i metali 

Produkt jest stosowany przede wszystkim do konserwacji form wtryskowych i innych metalowych 

narzędzi używanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Tworzy olejowy film ochronny 
zabezpieczając przed działaniem wilgoci i korozją. Doskonale zabezpiecza przed przywieraniem 

elementów z tworzyw sztucznych do form. Nie zawiera silikonu, po wznowieniu produkcji samo 

usuwalny z powierzchni formujących przy kilku pierwszych cyklach. 

Dane techniczne: 
 
Kolor:  jasny, przejrzysty  
Zapach - bez zapachu 
Gęstość w 20 ° C = 0,845 - 0,860 g/cm³  
Zakres temperatur: - 12°C do 200°C 
Lepkość kinematyczna w 20oC   -   33 mm²/s 

Baza:  Olej syntetyczny  

Przechowywanie + 5°C do + 30°C  trwałość 24 miesięcy 

 

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej                                                                          
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie 
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w 
aerozolach oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników,  itp.)       
OFERUJEMY :                          
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących 
problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.   

http://www.lubritec.pl/

