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Zmia na ko lo ru lub ma te ria łu
w pro ce sie pro duk cyj nym wy pra -
sek to bar dzo czę sto dłu ga i żmud -
na pro ce du ra an ga żu ją ca mnó -
stwo cza su oraz środ ków che micz -
nych – nie za wsze sku tecz nie. Czę -
stym spo so bem, któ ry jest sto so -
wa ny wśród na szych klien tów
na ra dze nie so bie z tym pro ble -
mem jest me cha nicz ne usu wa nie
po zo sta ło ści z two rzyw sztucz nych
za po mo cą środ ków ścier nych, cze -
go sta now czo nie po le ca my po nie -
waż środ ki ścier ne uży wa ne w tym
ce lu nisz czą de li kat ne po wierzch -
nie ukła du pla sty fi ku ją ce go. 
In ny zno wu spo sób to uży wa nie
czysz czą cych środ ków w gra nu la -
cie. To roz wią za nie jest oczy wi ście
bar dziej bez piecz ne, ale za to dro -
gie w użyt ko wa niu. Dla te go chcie -

li by śmy po le cić Pań stwu śro dek,
któ ry sku tecz nie, ale de li kat nie
usu wa wszel kie po zo sta ło ści
a przy tym jest eko no micz ny
w uży ciu. 

IN TER KOR VP1026

In ter kor VP1026 to pro du ko wa ny
w Niem czech płyn ny in hi bi tor ko -
ro zji oraz śro dek czysz czą cy sto so -
wa ny do wtry ska rek. Pre pa rat czy -
ści a tak że za po bie ga po wsta wa -
niu rdzy. Dzię ki za war tym w nim
do dat kach po wo du ją cych wzrost
ob ję to ści, do kład nie wy peł nia ca łą
prze strzeń ko mo ry ukła du pla sty fi -
ku ją ce go, za pew nia jąc ochro nę
an ty ko ro zyj ną wszyst kich po -
wierzch ni. Ze wzglę du na po wyż -
sze pa ra me try In ter kor VP1026

spra wia, iż ma te riał szyb ko wy pły -
wa z dy szy lub otwar tych go rą cych
ka na łów, za pew nia jąc usu nię cie
wszyst kich po zo sta ło ści po po -
przed nim gra nu la cie.
In ter kor VP 1026 za cho wu ję
wszyst kie swo je wła ści wo ści bez
wzglę du na ro dzaj two rzy wa lub
tem pe ra tu re, w któ rej pra cu je.
Dzię ki wła ści wie do bra nym skład -
ni kom uzy skał cer ty fi kat NSF. To
zna czy, że mo że być sto so wa ny
wszę dzie tam, gdzie pro du ku je się
wy pra ski z prze zna cze niem spo -
żyw czym. 

CZYSZ CZE NIE SYS TE MÓW
GO RĄ CO KA NA ŁO WYCH

Cen ną za le tą In ter kor VP1026 jest
fakt, ze mo że być sto so wa ny

do oczysz cza nia sys te mów go rą co -
ka na ło wych. Dla te go czysz cząc
układ pla sty fi ku ja cy po win ni śmy
pa mię tać, ze oprócz ko mo ry ukła -
du pla sty fi ku ją ce go war to za dbać
o sys te my go rą co ka na ło we. A więc
naj lep sze efek ty uzy ska my czysz -
cząc układ pla sty fi ku ją cy w dwóch
eta pach. 
W pierw szym oczysz cza my ko mo rę
ukła du pla sty fi ku ją ce go wsy pu jąc
do le ja gra nu lat zmie sza ny z ze
środ kiem. Spie nio ny przy po mo cy
In ter ko ru gra nu lat wy pły nie przez
gło wi cę odłą czo ną od for my wtry -
sko wej. Ta ki spo sób czysz cze nia
chro ni for my go rą co ka na ło we
przed za nie czysz cze nia mi, któ re
mo gą wy pły wać z ko mo ry. Kie dy
już wi dzi my, że ko mo ra ukła du
pal sty fi ku ją ce go zo sta ła oczysz czo -
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na prze cho dzi my do dru gie go eta -
pu. Łą czy my gło wi cę z for -
mą I wpusz cza my gra nu lat zmie -
sza ny ze środ kiem In ter kor
VP 1026. Prze cho dzi on z ukła du
pla sty fi ku ją ce go przez for mę I wy -
pły wa przez go rą ce ka na ły
w otwar tej for mie. Mo że my wte dy
bar dzo do kład nie za ob ser wo wać
jak oczysz cza ją się go rą ce ka na ły. 
Je śli za le ży nam aby skró cić pro ces
oczysz cza nia mo że my do dat ko wo
za sto so wać Re ini ger SE fir my Bu -
chem. W tym ce lu spry sku je my
od środ ka go rą ce ka na ły aby
wstęp nie roz pu ścić zło gi I za pie -
czo ne two rzy wo. Na stęp nie za nie -
czysz cze nia zo sta ną wy pchnię te
na ze wnątrz przez spie nio ny gra -
nu lat, do któ re go uprzed nio do da -
li śmy In ter kor VP 1026. W efek cie
otrzy mu je my do sko na le przy go to -
wa ny do dal szej pro duk cji układ
pla sty fi ku ja cy, któ ry do dat ko wo
jest za bez pie czo ny przed ko ro zja.
Wię cej szcze gó łów na te mat te go

jak sto so wać In ter kor VP 1026
znaj dzie cie Pań stwo na Bu chem.
de lub bez po śred nio w fir mie
Trans corn. 

CIEM NE WTRĄ CE NIA 
NA WY PRA SKACH

Pi sząc o oczysz cza niu ukła du pla -
sty fi ku ją ce go nie spo sób wspo -

mnieć o czę stym pro ble mie ja kim
są wi docz ne na po wierzch ni wy -
pra ski ciem ne wtrą ce nia w po sta ci
punk to wej lub war stwo wej szcze -
gól nie wy raź ne gdy two rzy wo jest
prze źro czy ste.
Pro blem ten jest ści śle zwią za ny
z za nie czysz czo ną ko mo rą, śru bą,
gło wi cą ukła du pla sty ku ją ce go lub
go rą cy mi ka na ła mi w for mie wtry -
sko wej. Ciem ne wtrą ce nia to two -
rzy wo, któ re na sku tek za wy so kiej
tem pe ra tu ry sto pu przy pa li ło się
i osia dło na ścia nach lub w za ka -
mar kach ko mo ry ukła du pla sty fi -
ku ją ce go oraz na śru bie. Do przy -
pa le nia do cho dzi wte dy kie dy pro -
ces prze pły wu two rzy wa zo stał za -
trzy ma ny na dłuż szy czas a tem pe -
ra tu ra nie zo sta ła ob ni żo na. Im
czę ściej do cho dzi do ta kich sy tu acji
tym war stwa przy pa lo ne go two -
rzy wa na ścia nach ko mo ry oraz
śru bie jest grub sza aż w koń cu za -
czy na się kru szyć. Jest to po czą tek
nie usta ją ce go pro ce su kru sze nia
się przy pa lo nej war stwy. Zja wi sko
to po tę gu je się przez ogrze wa nie
i ochła dza nie ca łe go ukła du pla sty -
fi ku ja ce go. A po nie waż me -
tal I two rzy wo na prę ża ją się ina czej
w za leż no ści od tem pe ra tu ry to
zwę glo na war stwa two rzy wa ła -
mie się i od dzie la się od me ta lo wej
po wierzch ni ko mo ry ukła du pla sty -
fi ku ją ce go. 

ROZ WIĄ ZA NIE

Na sze wie lo let nie do świad cze nie
w kon tak cie z klien ta mi na ca łym
świe cie po ka zu je, że je dy ny spo sób
na po zby cie się pro ble mu to wy ję -
cie śli ma ka oraz gło wi cy z ko mo ry
w ce lu wy czysz cze nia tych ele men -
tów, a w przy szło ści za dba nie
o wła ści wą tem pe ra tu rę wtry sku.
Jed nak war to aby oczysz czać te
ele men ty we wła ści wy spo sób.
Pod czas swo jej pra cy spo tka łem się
szcze gól nie wśród firm azja tyc kich
z oczysz cza niem ko mo ry, śru by
oraz gło wi cy ukła du pla sty fi ku ją ce -
go z na gro ma dzo nych spie ków
za po mo cą sta lo wych szczo tek
oraz pa pie ru ścier ne go. Ta kie
oczysz cza nie po wo du je, że po -
wierzch nia sta je się po ro wa ta więc
na stęp ne przy pa le nia osa dza ją się
szyb ciej. Na wet czysz cze nie pia -
skiem nisz czy de li kat ne i wy po le ro -
wa ne po wierzch nie. Co więc za sto -
so wać?
Pro po nu ję Re ini ger SC fir my Bu -
chem sto so wa ny w po łą cze niu
z tech no lo gią czysz cze nia su chym
lo dem. To roz wią za nie po win no
po ra dzić so bie z za pie czo ną war -
stwą two rzy wa.
Gdy za sto su je my Re ini ger SC wnik -
nie on w war stwę osła bia jąc ją, co
uła twi jej od ry wa nie się od po -
wierzch ni po uprzed nim ochło dze -

niu. Do te go ce lu mo że my wy ko -
rzy stać jak wspo mnia łem tech no -
lo gię czysz cze nia su chym lo dem.
Schło dzo na war stwa za pie czo ne go
two rzy wa po pę ka i ode rwie się. Ta -
ki sam efekt uzy ska my ogrze wa jąc
spa lo ną war stwę two rzy wa. Do te -
go ce lu mo że my rów nież wy ko rzy -
stać opa lar kę. 
Pro po no wa ny spo sób wy ko rzy stu -
je wła ści wo ści fi zycz ne ma te ria łów
i ich róż ną re ak cję na roz cią ga nie.
Kie dy zmie nia się tem pe ra tu ra za -
pie czo nej war stwy do cho dzi
do wstrzą su ter micz ne go, co skut -
ku je ze rwa niem wią zań mię dzy
dwo ma nie po dob ny mi ma te ria ła -
mi.
Opi sa ny tu taj tech no lo gia po zby -
wa nia się za nie czysz czeń z ukła du
pla sty fi ku ją ce go jest sku tecz -
ny I w 100% bez piecz na dla de li -
kat nych po wierzch ni.
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