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Всички сведения в този информационен лист се основават на внимателни проучвания и опита ни както в лабораторията, така 
и на практика, и представляват необвързваща информация. От наличната информация не може да се извлече правно 
обвързваща гаранция за определени свойства или пригодност за конкретна цел на употреба. Пригодността на продукта в 
отделните случаи трябва да бъде проверена от потребителя. Нашата отговорност е ограничена в рамките на нашите условия 
за продажба и доставка. 
 
www.kraiburg-austria.com                            Цените са посочени във валидния ценоразпис за 
аксесоарите 

 

СРЕДСТВО ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН СЛОЙ

 
 

PROMOL PK е средство за образуване на разделителен слой на водна основа и силикон за 
вулканизационни форми, което осигурява много ефективен разделителен слой при различни 
приложения в производството на каучук (формовани гумени части, вулканизирани протектори, 
гуми).  
 

 

Химич е с к и
с ъ с т а в

Агрегатно състояние [при 20 °C]               течно 

Външен вид (цвят):                млечно бял 

Активни вещества:   около 22% 

Стойност на pH (при 120 g/l):  около 8 

 

З др а в е и б е з о п а с но с т Трябва да се спазва информацията в информационния лист за 
безопасност (ИЛБ). 
 

Опа к о в а не и
с ъх р а не ние

Кутия 20 kg 

PROMOL PK може да се съхранява за минимален период от 12 месеца.  

Да се пази от топлина. Не е чувствителен към замръзване. 

 

Въз де йс т в ие в ър х у
с ъе дине ния т а
и в у л к а низ а т ит е

PROMOL PK се разнася на равномерен слой върху металната повърхност. 
Средството за образуване на разделителен слой благоприятства 
оптималното поведение на сместа, дори и в случай на форми със сложна 
геометрия, и предотвратява образуването на пукнатини и гънки. 

Като цяло поведението при вулканизация и при стареене на сместа не се 
повлиява от средството за образуване на разделителен слой PROMOL PK. 
По време на вулканизацията разделителният слой се абсорбира от 
съединението, като образува гланциран слой (без усещане за мазна или 
хлъзгава повърхност) върху вулканизирания предмет. 

PROMOL PK не оставя следи по повърхността на формата, предотвратява 
замърсяване, намалява честотата на почистване на формата и увеличава 
производителността. 

 

Прил оже ние Преди да се използва продуктът трябва да се смеси. Разредете PROMOL 
PK с деминерализирана или дестилирана вода в подходящ чист съд. 
Според съдържанието на 22% активна съставка в доставения продукт се 
препоръчва съотношение на смесване 1:25 (1 част PROMOL P + 25 части 
вода, което води до съдържание на активна съставка от 0,85%). 

Идеалната, готова за употреба, концентрация зависи от желания ефект на 
разделителен слой и от условията на употреба (напр.: геометрия на 
формата, лепкавост на каучуковата смес) и се налага да се регулира с 
течение на времето. Да се избягва прекомерна употреба. 

Разредената емулсия PROMOL PK се напръсква по горещата форма 
преди всеки процес на вулканизация. 

 

http://www.kraiburg-austria.com/

