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Dirk Frevel

Wysoka jakość wyprasek.
Jak to osiągnąć?
Pozbycie się problemu
zatłuszczonych
i niejednorodnych wyprasek
Często poruszanym tematem, z którym można się spotkać podczas rozmów z Państwem są tłuste, pokryte smarem lub rdzą wypraski. Ten jakby się wydawało błahy problem wymaga ciągłej kontroli i nakładu pracy ponieważ brudne elementy muszą być myte i czyszczone ręcznie co oczywiście pochłania
masę czasu i wydłuża cały proces produkcji. Niektóre elementy zawierają wgłębienia i szczeliny, które
trudno jest doczyścić. Jest to szczególnie uciążliwe dla wyprasek, które będą poddawane późniejszej obróbce jak malowanie czy nadruki.
Powodem opisanego wyżej problemu jest przemieszczająca się z wypychaczy rdza oraz stwardniałe, zapieczone resztki niewłaściwych środków smarnych, które w swoim składzie mają oleje mineralne. Dlaczego wspominam o olejach mineralnych? Często składnikiem środków smarnych są właśnie oleje mineralne. Owszem maja one właściwości smarne ale nie zabezpieczają przed wilgocią ani korozją. Na dłuższą metę kwas zawarty w tych olejach powoduje rdzę. Rozrzedzona rdza i tłuszcz osadzają się na wypraskach. Dla tych z Państwa, którzy stawiają na wysoką jakość swoich wyprasek a także na krótki cykl produkcyjny polecam zastosowanie kilku prostych metod, które z pewnością uporają się z problemem.

Antikor RS firmy Buchem to uniwer sal ny pro dukt o wła ści wo ściach antykorozyjnych. Doskona ły ja ko śro dek sma ru ją cy
do wy py cha czy. Pro du ko wa ny
na bazie olejów syntetycznych,
które maja tę właściwość, że nie
twardnieją podczas procesu produkcyjnego dlatego nie będzie
tworzył osadów, które później
zabrudzą wypraskę. Nie powodują też rdzy na spryskanym elemencie. Za to tworzy cienką i odpor ną
war stwę
chro nią cą
przed wilgocią i korozją. Wyjątkowy skład zapewnia doskonałe

właściwości przylegające odporne na spływanie. W rezultacie
mamy długotrwałe zabezpieczenie, które nie zawiedzie nas podczas pracy. Środek ten może być
z
po wo dze niem
sto so wa ny
w trakcie pracy wtryskarki.
Oto kilka wskazówek jak prawidło wo za sto so wać An ti kor RS
aby w peł ni wykorzystać jego
właściwości.
Przed pierwszym użyciem należy
usunąć stary smar, rdze i brud
z układu wypychania wyprasek
czyli wypychaczy, szpilek, rdzeni
i innych części ruchomych formy.

Następnie czyścimy formę i jej
elementy (do tego celu polecam
Solvo Spray firmy Buchem). Czystą formę spryskujemy Antikor
RS w ce lu za bez pie cze nia
przed korozją tym samym tworzymy cienką, poślizgową warstwę dla elementów prowadzących.
Przed uruchomieniem produkcji,
pamiętajmy aby oczyścić z warstwy ochronnej gniazdo formujące. Można to zrobić spryskując
po wierzch nię
So lvo -Spray.
Ochronny film, który pozostaje
na reszcie formy wtryskowej zachowa swoje funkcje ochronne
w stosunku do korozji, ale także
w stosunku do gazów z PVC, które są bardzo agresywne. Antikor
RS nie stwardnieje na zabezpieczonym elemencie ale zachowa
ela stycz ność. Do brze przy le ga
też do pio no wych ele men tów.
Nadaje się do długiego przechowywania. W standardowym środowisku nawet 5 lat.
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Pamiętajmy aby delikatnie spryskać gniaz do for mu ją ce So lvo
Spray. W ten sposób usuniemy
war stwę ochron ną a gniaz do
formujące pozostanie czyste bez
żadnych zabrudzeń. Dla jeszcze
większej ochrony form wtryskowych polecam Antikor CL, który
wypiera wodę, mocno penetruje
i chroni przed dostępem wilgoci.
Antikor CL ma niebieskie zabarwie nie, któ re uła twia kon tro lę
nad war stwą ochron ną. Nie

wcho dzi w re ak cje z żad ny mi
metalami i stopami.
Dla wyż szych tem pe ra tur Bu chem za pro jek to wał AN TI KOR
HT. Ten produkt ma te same właści wo ści co opi sa ny już wy żej
Antikor RS, ale zabezpieczająca
war stwa ochron na za cho wu je
swo je wła ści wo ści przy pra cy
w wysokich temperaturach, nie
utwardza się, nie pęka ale również nie spływa w temperaturze 200°.

Produkty firmy Buchem znalazły
uzna nie na ca łym świe cie.
A swo ją ja kość udo wod ni ły
przy produkcji najbardziej wymagających elementów z tworzyw
sztucz nych. Do bór naj lep szych
składników oraz wysokie standardy produkcji zapewniają doskonałą jakość już od 35 lat.
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