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Technikai adatlap 
625X ECO 
Formaleválasztó 

  
 

Termékleírás:   
 A Marbocote® 625X ECO a gélezett, üvegszál 
erısítéső poliészter és vinilészter termékek 
gélezett szerszámból való kivételét segíti. A 
Marbocote 625X ECO ideális a magasfényő 
termékek gyártásához. A Marbocote 625X ECO 
mikrokristályos viasz és polimer gyanta keveréke. 
A termék könnyen alkalmazható és többszörös 
leválasztást biztosít. A Marbocote 625X ECO 
ugyanúgy alkalmazható, mint egy viaszoldat. A 
Marbocote 625X ECO jól látható filmet képez a 
szerszám felületén, ez biztosítja, hogy a 
felhasználó egyenletes bevonatot hozhasson 
létre. A film könnyen polírozható, magasfényő, 
tartós bevonatot képez, amely többszörös 
leválasztást tesz lehetıvé.   
 
Elınyei:   

• Könnyen felhordható 
• Látható filmet képez 
• Könnyen polírozható 
• Magas fényő  (kiemelten) 
• Többszörös leválasztást biztosít 
• Nincs erıs szaga 
• A fényét kiválóan ırzi 
• Minimális áthelyezıdés 

 
Fizikai tulajdonságok:   
Megjelenés  - Tejszerő folyadék  
Szag    - Szénhidrogén 
Sőrőség   - 0.763 g/cm3  
Lobbanáspont -  28 oC 
Oldószer   - Alifás szénhidrogén 
Kiadósság  - 15 – 20 m2 / liter 
Felhasználható -  Egy évig 
Raktározás  - Tőzveszélyes 
 
Megjegyzés:  A Marbocote 625X ECO polimer 
gyanta tartalma reagál a nedvességgel. Kérjük a 
tároló edény használat utáni lezárását. A terméket 
használat elıtt mindig jól fel kell rázni! 
 
Új, porózus, vagy sérült szerszámok esetén 
elıször mindig a Marbocote RS415 ECO-t kell 
használni, és csak azután a Marbocote 625X 
ECO-t. Az alkalmazáshoz olvassa el a Marbocote 
RS415 ECO technikai adatlapját 
 
 
 

ALKALMAZÁS: 
Kérjük, hogy olvassa el a biztonságtechnikai 
adatlapot! 
 
Ha szükséges, akkor a szerszám a kívánt 
fokozatig fényezhetı. Az elsı réteg viaszbázisú 
formaleválasztó felhordása elıtt az elızı 
formaleválasztót gondosan el kell távolítani a  
Marbocote Mould Cleaner-rel. A Marbocote 625X 
ECO alkalmazható egy féligáteresztı 
formaleválasztóra lemosás nélkül. A szerszámnak  
tisztának és száraznak kell lennie. Új szerszám, 
vagy javított felület esetén elıször a Marbocote 
RS415 tömítı alapozót kell használni.  A 
szerszám tisztítását és a formaleválasztó 
felhordását jól átszellıztetett helyen kell végezni. 
 

1. Jól rázzuk fel az anyagot! 

2. Hordjuk fel a Marbocote 625X ECO-t egy 
tiszta, száraz ronggyal. 

3. A frekventált helyeket töröljük át ismét a 
Marbocote 625X ECO-val átitatott 
ronggyal. 

4. A film lassan elszürkül (mint a viasz) 

5. Ellenırizzük, hogy a film mindenütt 
egyenletesen takar-e. Szükség esetén 
ismételjük meg a felhordást. 

6. Jellemzıen 15-20 perc alatt a Marbocote 
625X ECO megszárad. 

7. Tiszta ronggyal polírozzuk magasfényőre 
a filmet. Ne használjunk kemény gumit. A 
frekventált helyekrıl a viasz könnyen 
letörlıdik. A mechanikus polírozás nem 
javasolt, mert a terméken “száraz foltok” 
keletkezhetnek. 

8. Ismételjük az 1-7 lépéseket háromszor. 

9. Hagyjuk 20 percig keményedni a réteget. 

10. Kezdıdhet a munka. 

Visszajavítás:   
Ha a termék kiszedése kezd nehezebbé válni, 
akkor alkalmazzuk a Marbocote 625X ECO-t egy 
alkalommal a fent leírt módon.  


