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Marbocote Mould Cleaner: On tärkeää, että muotti on puhdas, jotta puolikestävien irrotus-
aineiden teho olisi mahdollisimman hyvä.  Marbocote Mould Cleaner sisältää orgaanisia liuottimia, 
joiden tarkoituksena on tehdä muotin puhdistamisesta niin helppoa ja tehokasta kuin mahdollista..  
Monipuolisten puhdistusominaisuuksiensa ansiosta Marbocote Mould Cleaneria pidetään 
markkinoiden parhaimpana omassa luokassaan. 

Marbocote Mould Sealer: Mould Sealeria suositellaan polyesteri- tai vinyyliesterimuottien 
mikrohuokosten tiivistämiseen.  Levitä 2 Sealer-kerrosta muotin pintaan muotin puhdistamisen 
jälkeen.  Lyhyen kovettumisajan jälkeen muottiin voidaan lisätä irrotusaine. 

Marbocote 227 CEE: Marbocote 227 CEE on yleiskäyttöinen, puolikestävä muotin irrotusaine.  
Marbocote 227 CEE on tarkoitettu useimpien kestomuovien irrotusaineeksi (isosyanaattipohjaisia 
polymeerejä ja silikoneja lukuun ottamatta).  Sitä käytetään yleensä komposiittimateriaalien 
irrottamiseen. Sen sisältämien orgaanisten liuottimien ansiosta aine kuivuu ja kovettuu nopeasti 
huoneen lämpötilassa.  Kaikkien Marbocote-tuotteiden tapaan 227 CEE kestää kovettumisen 
jälkeen useita irrotuksia, ennen kuin käsittely on uusittava.  

Marbocote 220:  Marbocote 220 on tarkoitettu erityisesti lasikuituvahvisteisille polymeereille, 
kuten avoimissa muoteissa laminoiduille polymeereille ja vinyyliestereille.  Sitä käyttämällä 
saadaan helposti ja vähällä vaivalla erittäin kirkaspintaisia tuotteita.  Lisäksi Marbocote 220 
kestää useita irrotuksia.  

Marbocote Fastcote LP:  Marbocote Fastcote on tarkoitettu erityisesti avoimessa muotissa 
laminoitujen lasikuituvahvisteisten polymeeri- ja vinyyliesterituotteiden irrottamiseen. Se on helppo 
ja nopea levittää ja pinnasta tulee kiiltävä ilman kiillotusta. Ainetta ei suositella käytettäväksi 
epoksihartsien ja gelcoat-pinnoitteiden kanssa. 

Marbocote Spraycote FD:  Helppokäyttöinen, ruiskulla levitettävä, puolikestävä irrotusaine, joka 
muodostaa useita irrotuksia kestävän kiiltävän pinnan.  Marbocote Spraycote FD sopii erityisesti 
suuriin avoimiin muotteihin (useimmat lasikuituvahvisteiden osien valmistukseen käytettävät 
muotit), joihin se voidaan levittää nopeasti.  Irrotusaineen levittäminen ruiskulla tapahtuu 20 
kertaa nopeammin kuin perinteisen vahan levitys ja pinta on kestävä, mikä tarkoittaa, että 
käsittely joudutaan uusimaan vasta useiden irrotusten jälkeen.  

Marbocote 516FC:  Tarkoitettu erityisesti suljetuille muoteille.  Tavallinen ilmiö suljetun muotin 
tekniikoita (SCRIMP, injektointi ja RTM) käytettäessä on hartsijäämien kerääntyminen (varsinkin 
polyestereillä).  Marbocote 516FC poistaa jäämät samalla kun aine levitetään.  Sitä voidaan 
käyttää kaikenlaisissa muoteissa.  

Marbocote 625X:  Puolikestävän hartsin ja mikrokiteisen vahan yhdistelmä.  Tuote levitetään 
samalla tavalla kuin nestemäinen vaha. Sen etuja ovat: näkyvä kalvo, liukkaus ja korkea kiilto.  
Koska tuote sisältää myös kovettuvaa polymeeriä, kalvo kestää useita irrotuksia.  Tuote sopii 
käytettäväksi erityisesti silloin, kun halutaan hyödyntää puolikestävän tekniikan kustannusedut ja 
vahan helppokäyttöisyys. 
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Marbocote Ltd 

Unit 9, Dalton Way, Middlewich 
Cheshire, CW10 0HU, UK 

Tel: +44 (0)1606 738737 
Fax: +44 (0)1606 738846 

Email: info@marbocote.co.uk 

 
Note:  The user will determine the suitability for use of this product.  The recommendations / data given above are based on information 

we believe to be accurate.  They are intended to be used only as a guide for selection for end-use evaluation and do not constitute a 
product specification.  Marbocote cannot assume responsibility for results obtained by use of this product as we have no control over end-
use applications or handling.  Marbocote therefore specifically disclaims any damage or loss of any kind in relation to the use of this 
product. 
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Marbocote-tuotteiden pakkauskoot:    

 1 litra (tietyt tuotteet)                                                             

 5 litraa                                                             

 20 litraa 

 200 litraa                                                    
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Jos tarvitset lisätietoja näistä tuotteista tai muista Marbocote-tuotteista 
tai haluat esittelyn, ota yhteyttä meihin 

 
 
 


