ŚRODKI CHEMICZNE DO PRZETWÓRSTWA
TWORZYW SZTUCZNYCH

Firma TRANSCORN Sp. z o.o. to od lat uznany przez klientów ekspert w sprzedaży materiałów
eksploatacyjnych do EDM, WEDM, przebijarek i maszyn ostrzących.
Ponieważ branża przetwórstwa tworzyw sztucznych jest prężnie rozwijającym się działem gospodarki
postanowiliśmy wzbogacić nasz asortyment o środki chemiczne do wtryskarek. Spośród szerokiej oferty
środków chemicznych wybraliśmy dla Państwa najpewniejsze rozwiązanie - środki chemiczne firmy Buchem
Chemie + Technik
Produkowane w regionie Północnej Westfalii – Nadrenii to produkt najwyższej jakości zaprojektowany
z wysokiej jakości komponentów i w porozumieniu z producentami wtryskarek.
Środki chemiczne firmy Buchem Chemie + Technik są chętnie wybierane przez uznanych producentów
tworzyw sztucznych na całym świecie. Mamy nadzieję, że spełnią również Państwa wymagania.
Produkty firmy Buchem Chemie + Technik to niezawodne środki:
• antyadhezyjne,
• czyszczące i konserwujące,
• smarujące,
Gwarantują szybką aplikację oraz wysoką, niezmienną jakość. Produkowane z myślą o wysokim komforcie
użytkownika nie zawierają freonów oraz chlorowanych węglowodorów.
Życzymy udanej lektury i zapraszamy do kontaktu!
Firma TRANSCORN Sp. z o.o.

wyróżnienie dla środka
do czyszczenia układów plastyfikujących
INTERKOR VP1026
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OCZYSZCZANIE
Solvo Spray
Solvo N
Solvo L
Solvo X
Reiniger SC
Reiniger SE
Butol
BP 40 D
BP 60
Interkor VP 1026
WSC Phase 1
WSC Phase 2

zamówienia: tel. 89 527 43 63

3

OCZYSZCZANIE

SOLVO SPRAY
Środki czyszczące i odtłuszczacze w jednym do zastosowań podczas produkcji, konserwacji oraz napraw.
Precyzyjny dobór składników aby jeszcze lepiej sprostać wymagającym wyzwaniom.
Najwyższej jakości rozpuszczalniki na których można
polegać i które osiągają bardzo dobre rezultaty w różnych sytuacjach spotykanych w przemyśle maszynowym.

tam gdzie wymagane jest oczyszczenie powierzchni
przed dalszymi pracami. Dłuższe odparowywanie środka skutkuje rozpuszczeniem zapieczonego smaru oraz
olejów, które mogą być starte za pomocą szmatki.

Firma Buchem rozszerzyła ofertę o trzy nowe rozpuszczalniki, które oczyszczają i odtłuszczają powierzchnie.
Każdy w inny sposób. Zapoznaj się z ofertą i wybierz
odpowiedni precyzyjne dobrany tylko do potrzeb Twojej
produkcji.

Pomimo, że jest klasyfikowany jako mało szkodliwy, to
bardzo dobrze usuwa oleje, smary oraz niewielkie pozostałości tworzyw sztucznych i gumy.

Solvo N jest zmywaczem na który składają się 3 różne rozpuszczalniki. Sprawdzi się więc w różnych sytuacjach. Bardzo szybko odparowuje nie pozostawiając żadnych smug. Ma dobre efekty w odtłuszczaniu
poziomych powierzchni, które muszą pozostać idealnie
czyste, bez smug lub pyłków.
Usuwa pozostałości markerów permanentnych oraz
zapieczone smary mineralne.
Solvo N ze względu na to, że nie pozostawia żadnych śladów, polecany jest także jako odtłuszczacz
powierzchni przeznaczonych pod malowanie. Świetny
w błyskawicznym oczyszczaniu powierzchni. Skutecznie czyści i szybko odparowuje doskonale przygotowując powierzchnie pod inne prace.
Dzięki dłuższej żywotności Solvo L jest idealny do prac
przy naprawach, liniach montażowych oraz wszędzie
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Łatwo usuwa ślady po pisakach i markerach permanentnych. Dzięki właściwości wolniejszego odparowywania w temperaturze pokojowej, ślady można usunąć
szmatką.

NOWE OPAKOWANIE. WIELE KORZYŚCI.
•O
 pakowanie bez gazu pod ciśnieniem.
• Wystarcza na dużo dłużej, gdyż zawiera 500 ml
czystego składnika aktywnego, dając korzystną
kosztowo alternatywę dla aerozoli.
• Dokładne nakładanie dzięki różnym głowicom natryskowym.
• Łatwe magazynowanie w warunkach wilgotnych.
• Do wielokrotnego napełniania, a więc przyjazny
dla środowiska.

www.transcorn.pl

OCZYSZCZANIE
Przykłady zastosowania Solvo N/LX w produkcji:
W przypadku aparatury i maszyn produkcyjnych często
wymagane jest mycie i odtłuszczanie.
Gniazda formujące w formach do tworzyw sztucznych
są chronione na noc lub przez weekend przed korozją
i na nowo odtłuszczane przed rozpoczęciem produkcji. Wtedy powłokę antykorozyjną usuwa się z wnęk,
nadmiar smaru zmywa się z elementów prowadzących
i innych. Systemy zaciskowe na maszynach CNC są
odtłuszczane, aby zapewnić pewny chwyt narzędzia,
a ślady otarć są usuwane z rolek prowadzących na
elektrodrążarkach.
Przykłady zastosowania zmywaczy i odtłuszczaczy
w zakładzie produkcyjnym można by mnożyć. Dla optymalnego zmywania brudu i smaru, np. z gwintowanych
otworów na płytach dociskowych potrzebny jest długotrwale działający, szeroko penetrujący rozpuszczalnik
Solvo L, aby usunąć pozostałości zanim rozpuszczalnik
zdąży wyparować. Specjalne ustawienia głowicy natryskowej wspomagają proces czyszczenia i minimalizują
zanieczyszczenie sąsiadujących powierzchni.
Wymagania dla bezkontaktowego odtłuszczania gniazd
formujących lub innych powierzchni są różne. W tym
wypadku potrzebny jest niepozostawiający śladów,
szybkodziałający i szybko odparowujący zmywacz

Solvo N, aby nie dopuścić do spływania resztek smaru po powierzchniach pionowych. Zaleca się ustawienie
szerokiego spryskiwania na głowicy, aby równomiernie
zmyć smar.
Dla zastosowań takich jak mycie materiału lejów zasypowych, gdzie można także zastosować szmatkę,
najlepszym rozwiązaniem będzie wolno odparowujący
Solvo L.
Jednak niewielkie osady tworzyw sztucznych i gumy
wymagają rozpuszczalnika innego rodzaju, gdyż tutaj wymagane jest mniejsze odtłuszczenie a lepsze
oczyszczenie. Solvo X w swoim składzie zawiera duży
udział acetonu, który bardzo dobrze rozpuszcza polimery o prostej strukturze oraz farby.
Z drugiej strony, podczas odtłuszczania tulei zaciskowych, aby zapewnić pewny chwyt narzędzi, zalecany
jest Solvo N, gdyż przy użyciu szmatki niemożliwe jest
oczyszczenie miejsc niedostępnych. W przypadku małych zanieczyszczeń, wystarczy jedynie spryskać powierzchnię.
Natomiast drut w maszynie do obróbki elektroiskrowej
jest narażony na duże ścieranie na rolkach prowadzących i zasilających. Poziom zanieczyszczenia decyduje
o wyborze zmywacza, gdyż rolki są często wykonane
z tworzywa sztucznego i są odporne chemicznie tylko
w niewielkim stopniu. Trzeba także wziąć pod uwagę, że
przylegają do nich malowane części maszyn. W takim
przypadku można użyć Solvo N lub Solvo L. Zmienna
głowica powinna być nastawiona na natrysk pod małym
kątem, aby zmyć dokładnie wybrane miejsca.

Podczas stosowania produktów palnych i rozpuszczalników odtłuszczających należy zawsze pamiętać, aby:
• Nigdy nie natryskiwać na gorące powierzchnie.
• Nigdy nie natryskiwać w pobliżu źródeł zapłonu.
• Chronić powierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalnika.
• Unikać natryskiwania miejsc zanieczyszczonych.
• Zapewnić dostateczną wentylację.
• Chronić oczy i skórę.
Przykłady zastosowania Solvo N/X do konserwacji:
W warsztatach i wydziałach utrzymania ruchu, głównie
ze względu na rodzaj pracy i szeroki wachlarz zadań,
zmywaczom stawia się różne wymagania.
Formy, maszyny i części aparatury są serwisowane,
demontowane, czyszczone, częściowo modyfikowane,
a potem montowane ponownie. Zastosowanie i zużycie
zmywaczy jest znacznie większe niż w produkcji, a wymagania są bardziej zróżnicowane.
Przykład formy do wtrysku tworzyw sztucznych pokazuje, jak bardzo zróżnicowane są zastosowania. Z jednej
strony komponenty o różnych wymiarach i kształtach
muszą być oczyszczone z wszystkich smarów i olejów, które mogły stwardnieć i bardzo silnie przylegać.
Z drugiej strony szereg innych zanieczyszczeń można
znaleźć między płytami form, w kanałach wyrzutników
i otworach gwintowanych, jak również warstewki gazów we wnękach. Poza różnymi wymaganiami odnośnie
czyszczenia, ważne jest także właściwe nastawienie
głowicy natryskowej, umożliwiające dotarcie do otworów i podcięć.
Solvo L i Solvo X nadają się do wszystkich tych prac,
ponieważ zmywacze te wolniej odparowują, przez co
działają bardziej intensywnie.
Solvo L powinien być używany tam, gdzie potrzebne
są dobre właściwości odtłuszczające i rozpuszczające
brud. Szmatki bawełniane nadają się do czyszczenia,
gdyż mają wysoką wchłanialność i zatrzymują w sobie
brud.
Solvo X można stosować do wnęk do usuwania pozostałości z form i lekkich depozytów gazowych. Dla trudniej usuwalnych warstw zalecamy stosowanie naszego
rozpuszczalnika do tworzyw Reiniger S.C.
Podczas konserwowania i czyszczenia należy także
uwzględnić urządzenia elektryczne, płytki z obwodami,
emaliowane druty i inne izolowane materiały.
Zmywacz rozpuszczalnikowy powinien nadawać się do
różnych tworzyw sztucznych. Szybkie odparowanie
jest bardzo korzystne, gdyż powstająca wybuchowa
mieszanka gazów nie będzie mogła ulec zapłonowi w razie zaiskrzenia podczas ponownego uruchamiania.
Solvo N, dzięki swojemu szerokiemu spektrum działania spełnia te wymagania i usuwa kurz, smar, oleje
i stwardniały brud.

Istnieje wiele innych zastosowań, w których sposób
postępowania będzie podobny. Właściwy rodzaj Solvo
należy dobierać odpowiednio do sytuacji.

zamówienia: tel. 89 527 43 63

5

OCZYSZCZANIE

REINIGER SE

REINIGER SC

Środki czyszczące i odtłuszczacze w jednym do zastosowań podczas produkcji, konserwacji oraz napraw.
Precyzyjny dobór składników aby jeszcze lepiej sprostać wymagającym wyzwaniom.
Reiniger SE / SC to środki czyszczące stworzone
do oczyszczania narzędzi i form wtryskowych z zanieczyszczeń powstających podczas przetwórstwa
polimerów. Występują następujące rodzaje zanieczyszczeń: pozostałości zapieczonego granulatu,
pozostałości po dodatkach do granulatów (stabilizatorach, uniepalniaczach, wypałniaczach kredowych,
spieniaczach chemicznych, antiblockach i poślizgach).
Wysoka temperatura topnienia oraz słaba wentylacja
w formie wtryskowej przyspieszają tworzenie się zanieczyszczeń i złogów.
Reiniger SE to środek czyszczący stosowany na gorące formy podczas procesu produkcyjnego. Zawiera
kombinację specjalnych dodatków, które z łatwością
oczyszczają gorącą formę bez potrzeby przerywania
cyklu produkcyjnego.

Reiniger SC jest środkiem czyszczącym do stosowanie na ochłodzone formy podczas naprawy czy serwisu
w działach utrzymania ruchu. Skład preparatu umożliwia skuteczne usunięcie zanieczyszczeń powstałych
w trakcie procesu z większością polimerów. Jest to silnie skoncentrowany preparat, który radzi sobie doskonale nie tylko z zanieczyszczeniami powstałymi podczas
procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych ale także
z zapieczonym i przypalonym smarem oraz korozją.
Reiniger SC i SE są rozpuszczalne w wodzie i mogą
być nią bezpiecznie neutralizowane. Są biodegradowalne i nie zawierają szkodliwych dla człowieka dodatków.

NOWE OPAKOWANIE. WIELE KORZYŚCI.
•O
 pakowanie bez gazu pod ciśnieniem.
• Wystarcza na dużo dłużej, gdyż zawiera 500 ml
czystego składnika aktywnego, dając korzystną
kosztowo alternatywę dla aerozoli.
• Dokładne nakładanie dzięki różnym głowicom natryskowym.
• Łatwe magazynowanie w warunkach wilgotnych.
• Do wielokrotnego napełniania, a więc przyjazny
dla środowiska.
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Reiniger

OCZYSZCZANIE
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DOSKONAEȩWAƴCIWOƴCIȩCZYSZCZƗCE
DOBREȩWAƴCIWOƴCIȩCZYSZCZƗCE
UMIARKOWANEȩWAƴCIWOƴCIȩCZYSZCZƗCE
BRAKȩWAƴCIWOƴCIȩCZYSZCZƗCYCH

GRANULAT
%MISSIONȩDEPOSITSȩ

0ORÌWNANIEȩWAƴCIWOƴCIȩCZYSZCZƗCYCHȩPREPARATÌWȩ2EINIGERȩ3%ȩIȩ3#
Porównanie
właściwości czyszczących preparatów Reiniger SE i SC

Jak prawidłowo używać Reiniger SE na gorącym narzędziu:
Jak prawidłowo używać Reiniger SE na gorącym narzędziu:

/TWÌRZȩFORMǀȩIȩSPRYSKAJȩZABRUDZONEȩOBSZARYȩZAȩPOMOCƗȩReiniger SEȩ

Otwórz
formę i spryskaj zabrudzone obszary za pomoZȩODLEGOƴCIȩODȩȩDOȩȩCM
cą
Reiniger
SE NAȩ
z odległości
od Aȩ15
do 30 cm.
0OZOSTAWȩ ƴRODEKȩ
 ȩ SEKUNDȩ
NASTǀPNIEȩ
UĢYJȩ BAWENIANEJȩ
SZMATKIȩDOȩUSUNIǀCIAȩZANIECZYSZCZEÎ
Pozostaw
środek na 10-20 sekund a następnie użyj
7ȩ PRZYPADKUȩ szmatki
MOCNOȩ PRZYPIECZONYCHȩ
UĢYJȩ MIEDZIANEJȩ
bawełnianej
do usunięciaZABRUDZEÎȩ
zanieczyszczeń.

SZCZOTKIȩ 57!'!ȩ 7ȩ PRZYPADKUȩ LUSTRZANYCHȩ GNIAZDȩ FORMUJƗCYCHȩ

W
przypadku mocno przypieczonych zabrudzeń użyj
ZARAZȩPOȩOCZYSZCZENIUȩROZPOCZNIJȩPROCESȩ:ANIECZYSZCZENIAȩZOSTANƗȩ
USUNIǀTEȩRAZEMȩZȩWYPRASKƗȩPRZEZȩ
miedzianej
szczotki. UWAGA!ȩWTRYSKÌWȩBEZȩUĢYCIAȩMOSIǀĢNEJȩ
W przypadku lustrzanych
SZCZOTKI formujących zaraz po oczyszczeniu rozpocznij
gniazd
proces. Zanieczyszczenia zostaną usunięte razem z
wypraską przez 5-8 wtrysków bez użycia mosiężnej
Jak prawidłowo użyć Reiniger SC w konserwacji:
szczotki.

5SUWAȩZOGIȩZAPIECZONEGOȩSMARUȩORAZȩOLEJUȩZȩPLECÌWȩFORMYȩWTRYSKOWEJ

Usuwa złogi zapieczonego smaru oraz oleju z pleców
formy wtryskowej.

3PRYSKAJȩFORMǀȩZȩODLEGOƴCIȩODȩȩDOȩȩCMȩAȩNASTǀPNIEȩZOSTAWȩNAȩ

ȩnȩȩMINUTȩ0OZWÌLȩABYȩƴRODEKȩZADZIAAȩ/CZYƴȞȩZANIECZYSZCZENIAȩ
Jak
prawidłowo użyć Reiniger SC w konserwacji:

ZAȩ POMOCƗȩ BAWENIANEJȩ SZMATKIȩ 5ĢYJȩ PLASTIKOWEJȩ BƗDĦȩ MOSIǀĢNEJȩ

Spryskaj
formę z odległości od 15 do 30 cm a następSZCZOTKIȩDOȩOCZYSZCZENIAȩOPORNYCHȩZABRUDZEÎȩ7ȩ0RZYPADKUȩPLECÌWȩ
nie
zostaw na 1-20 minut. Pozwól aby środek zadziaFORMYȩLUBȩPLECÌWȩMOCUJƗCYCHȩWTRYSKARKIȩMOĢNAȩTAKĢEȩUĢYȞȩSZORST
łał.
Oczyść zanieczyszczenia za pomocą bawełnianej
KIEJȩGƗBKI
szmatki. Użyj plastikowej bądź mosiężnej szczotki do
oczyszczenia opornych zabrudzeń. W przypadku pleców
formy lub pleców mocujących wtryskarki można także
użyć szorstkiej gąbki.
Warto pamiętać, że Reiniger SE i SC to silne środki
czyszczące do tworzyw sztucznych dlatego nie należy
ich stosować na malowane powierzchnie maszyn a także na elementy z tworzyw sztucznych.
UWAGA:
Nie należy stosować na powierzchnie o temperaturze
powyżej 120 ºC.
Usuwa złogi zapieczonego smaru oraz oleju z pleców
formy wtryskowej.
Usuwa
zanieczyszczenia
wtryskowej.
Warto pamiętać,
że Reiniger zSEformy
i SCȩTOȩSILNEȩƴRODKIȩCZYSZCZƗCEȩDOȩ
TWORZYWȩSZTUCZNYCHȩDLATEGOȩNIEȩNALEĢYȩICHȩSTOSOWAȞȩNAȩMALOWANEȩ
POWIERZCHNIEȩMASZYNȩAȩTAKĢEȩNAȩELEMENTYȩZȩTWORZYWȩSZTUCZNYCH
57!'!
.IEȩNALEĢYȩSTOSOWAȞȩNAȩPOWIERZCHNIEȩOȩTEMPERATURZEȩPOWYĢEJȩȩ
STOPNIȩ#ELSJUSZA

5SUWAȩZANIECZYSZCZENIAȩZȩFORMYȩWTRYSKOWEJ

Usuwa zanieczyszczenia z formy wtryskowej.
Reiniger SE
Reiniger
SE

ML AEROSOL

500
mlBUTELKAȩZȩNAKRǀTKƗ
– aerosol
ML
'OWICAȩNATRYSKOWAȩZȩSPECJALNYMIȩ
500 ml – butelka z nakrętką
USZCZELKAMIȩIȩWYMIENNƗȩDYSZƗ
Głowica
natryskowa z specjalnymi uszczelkami i wyL KANISTERȩDOȩNAPENIANIAȩZȩZAWOREMȩ
mienną
dyszą
SPUSTOWYMȩȩ
10l-kanister do napełniania z zaworem spustowym
Reiniger SC

Reiniger
SC
ML AEROSOL
ML
500
mlBUTELKAȩZȩNAKRǀTKƗ
– aerosol
'OWICAȩNATRYSKOWAȩZȩSPECJALNYMIȩ
500
ml
– butelka z nakrętką
USZCZELKAMIȩIȩWYMIENNƗȩDYSZƗ
L KANISTERȩDOȩNAPENIANIAȩZȩZAWOREMȩSPUSTOWYM
Głowica
natryskowa z specjalnymi uszczelkami i wymienną dyszą
10l-kanister do napełniania z zaworem spustowym

zamówienia:
tel. 89 ﬁ527
43 63
Dystrybutorem produktów
rmy Buchem
Chemie+Technik
jest ﬁrma Transcorn Sp, z o.o., Wilimowo 2 , 11-041 Olsztyn
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BUTOL

BP 40D

BUTOL to doskonały preparat smarujący, odrdzewiający, osuszający, zabezpieczający przed wilgocią, czyszczący i antykorozyjny. Do zastosowań w mechanice
precyzyjnej i mikroskopijnej, elektronice, elektrotechnice, technice wtryskowej tworzyw sztucznych, technice odlewania ciśnieniowego, przetwórstwie aluminium,
produkcji narzędzi, drążeniu wgłębnym i drutowym.

BP 40D to skuteczny środek czyszczący wzbogacony
o dodatki dezynfekujące powierzchnie. Przeznaczony do
oczyszczania powierzchni maszyn, biurek, podłóg w pomieszczeniach produkcyjnych, drzwi, klamek, stołów
roboczych, itp. Skutecznie usuwa różnego rodzaju zabrudzenia oraz dezynfekuje powierzchnie. Jest neutralny dla malowanych i lakierowanych powierzchni. Nadaje
się do ręcznego a także maszynowego czyszczenia.
Usuwa bakterie, grzyby oraz wirusy.

BUTOL jest mieszanką olejów syntetycznych, mineralnych oraz rozpuszczalników. Posiada niezwykłe właściwości penetracyjne, samoczynnie wnika w mikropory
i mikropęknięcia, kanaliki oraz nakładki

Opakowanie: kanister 5 l.

BUTOL jest doskonałym odrdzewiaczem i trwale przenika w warstwy tlenków metali, korozji, smarów, pyłu
itp.;
BUTOL pozostawia niewidoczny, cienki ochronny film,
okresowo zabezpieczający przed korozją;
BUTOL aktywuje stare oleje i smary oraz czyści nie
wywierając wpływu na właściwości ślizgowe;
BUTOL nie zawiera freonów oraz chlorowanych węglowodorów
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Ochrona przed korozją
Usuwa zapieczony brud i stary tłuszcz
8
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BP60 do usuwania rdzy
Środek kwasowy do czyszczenia i usuwania rdzy z powierzchni metalowych
BP60 to doskonały środek do usuwania wszelkiego rodzaju rdzy. Szczególnie polecany do usuwania rdzy z płyt mocujących wtryskarek oraz pleców form wtryskowych. W zależności od grubości warstwy rdzy działa natychmiastowo
lub po kilku minutach. Zalecany do usuwania z gniazd form wtryskowych zabrudzeń i przypaleń również po niepalnych
dodatkach do tworzyw.
Zalety:
• efektywne oczyszczanie płyt mocujących i form wtryskowych
• łagodny zapach
• może być rozcieńczony wodą w proporcji 1:10 w zależności od twardości wody
• zmywalny wodą
• usuwa osady kamienia
• ulega biodegradacji
Sposób użycia:
1. Dla maksymalizacji efektu usuń stary olej i tłuszcz z płyt mocujących i formy za pomocą Solvo-Spray firmy Buchem
a następnie usuń rdzę za pomocą środka BP 60,
2. N
 anieś środek BP 60 na powierzchnię za pomocą
szmatki lub spryskiwacza i pozostaw na 1-10 minut,
3. Wytrzyj zabrudzenia za pomocą bawełnianej szmatki,
4. P
 rzemyj powierzchnię wodą i osusz za pomocą sprężonego powietrza lub spryskaj środkiem Solvo-Spray,
który wypiera wodę,
5. P
 amiętaj aby po zakończeniu zastosować Antikor RS
w celu maksymalnego zabezpieczenia przed korozją.
Płyn jest dostępny: w pojemnikach 5 litrowych.

zamówienia: tel. 89 527 43 63

przed czyszczeniem

po czyszczeniu
9

OCZYSZCZANIE

INTERKOR VP 1026
INTERKOR zaprojektowany do czyszczenia układów
plastyfikujących wtryskarek z rdzy oraz pozostałości
tworzyw.
INTERKOR jest płynnym inhibitorem korozji i zapobiega
powstawaniu rdzy. Dzięki zawartym w nim dodatkach
powodujących wzrost objętości, dokładnie wypełnia
całą przestrzeń jednostki, zapewniając ochronę antykorozyjną wszystkich powierzchni.
INTERKOR powoduje powstawanie piany, a tym samym wzrost ciśnienia będące wynikiem zmiany objętości w ograniczonej przestrzeni cylindra (wypełnionego
granulatem).
Ze względu na powyższe parametry INTERKOR sprawia, iż materiał szybko wypływa z dyszy lub otwartych
gorących kanałów, zapewniając usunięcie wszystkich
pozostałości po poprzednim granulacie.
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Skuteczne działanie antykorozyjne i czyszczące
wymaga, w zależności od maszyny, 1-10 krotną
ilość granulatu w stosunku do objętości cylindra.
Granulat należy wymieszać z ok. 1% preparatu
INTERKOR VP 1026. Przy maszynie należy zamknąć
dysze odgazowujące oraz wyłączyć automatyczne
doprowadzanie.

PRODUKT
INNOWACYJNY

Przygotowana ilość granulatu jest wprowadzana do
cylindra ślimakowego w ten sam sposób jak podczas
normalnego procesu wtryskiwania, a następnie
ulega plastyfikacji i zostaje wytryśnięta. Pozostała
spieniona część mieszanki zostaje wypchana
niewielką ilością granulatu aż do momentu uzyskania
właściwych detali, przy ponownym uruchomieniu
maszyny.

„Środek sprawdza się znakomicie podczas zmian
koloru, głównie używaliśmy tego środka na maszynach o dużej średnicy ślimaka. Dozowanie środka
jest bardzo proste, a także nie potrzeby stosowania dużych ilości aby skutecznie wyczyścić maszynę przy zmianie materiału bądź koloru.”
Marcin Bartłomiejczyk,
Production Manager
HL Display Gliwice Sp. z o.o.
10
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NOWOŚĆ

WSC-UNIT
Firma Buchem Chemie+Technik specjalizująca się w produkcji środków chemicznych dla przemysłu przetwórstwa
tworzyw sztucznych opracowała skuteczne rozwiązanie oczyszczenia systemu kanałów chłodzących formy wtryskowej oraz wspomagających urządzeń chłodzących.
Urządzenie WSC-Unit jest łatwe w instalacji oraz użyciu. Skutecznie pozwala na pozbycie się rdzy, złogów wapna,
osadów organicznych, tłuszczy i olejów oraz innych zabrudzeń, które utrudniają skuteczne chłodzenie formy wtryskowej, wydłużają czas produkcji oraz obniżają jakość wyprasek.
Urządzenie WSC–Unit zawiera filtr o przepuszczalności 5 mikronów, który zatrzymuje rozpuszczone zanieczyszczenia natomiast inne metalowe zanieczyszczenia są wyłapywane przez magnes, który jest zamontowany w obudowie
filtra. Dodatkowo urządzenie jest zaopatrzone w system przewodów odprowadzających w zamkniętym obiegu. Specjalne narzędzie ułatwia otwieranie obudowy filtra.
W przypadku form, które nie przekraczają 100 stopni
urządzenie WSC-Unit może być zainstalowane na stałe
do obiegu. W ten sposób filtr w urządzeniu będzie blokował wszelkie zanieczyszczenia pochodzące z układu
chłodzącego formy co zabezpieczy pompę we wspomagającym urządzeniu chłodzącym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
• Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej.
•W
 ymiary: 460 x 320 x 280 mm
(wysokość x szerokość x głębokość)

Zalety:

• Waga: 7,2 kg

•P
 roces oczyszczania przebiega skutecznie przy
pomocy wysokiej jakości środków chemicznych
WSC-Phase 1 oraz WSC-Phase 2 przyjaznych dla
człowieka i środowiska

• Filtr: wysokość 10 cali o pojemności 1,2 litra

• WSC-Unit jest przygotowany do pracy z większością
wspomagających urządzeń chłodzących
• Łatwy w użyciu i instalacji
• Ekonomiczny w użytkowaniu
• Środki chemiczne przeznaczone do tego urządzenia
maja również działanie antykorozyjne

zamówienia: tel. 89 527 43 63

•W
 kład filtra: wysokość 10 cali, dokładność filtrowania: 10 µm, do pracy w temp.max.93 stopnie
•S
 zybkozłączka żeńska z silikonową uszczelką:
1/2 cala (20.8-mm)
•W
 ężyk przyłączeniowy do wody ze stali nierdzewnej: średnica wewnętrzna 9,5 mm
• Długość wężyka: 1x 600 mm oraz 1x 1.200 mm

11
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WSC-Phase 1

WSC-Phase 2

Środek opracowany do usuwania rdzy, złogów wapna
z takich elementów jak grzałka, pompa, zawory oraz
przewody w termostatach gdzie medium chłodzącym
jest woda. Środek ten posiada w swoim składzie kwas
fosforowy, który oprócz właściwości czyszczących
wnika także w metalowe powierzchnie, zabezpieczając
je w ten sposób przed rdzewieniem. Ma to znaczenie
w przypadku form, które są magazynowane. Regularne
stosowanie środka czyści kanały chłodzące w formie
wtryskowej i uodpornia je na działanie korozji.

Środek opracowany do neutralizacji środka WSC – Phase 1, działa również jako inhibitor korozji oraz służy do
końcowego oczyszczania zabrudzeń oraz bakterii.

Zakamieniona i czysta grzałka po oczyszczeniu
za pomocą środków WSC Phase 1 i WSC Phase 2

Zakamieniony i czysty wirnik po oczyszczeniu
preparatami WSC Phase 1 i WSC Phase 2

12
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OCHRONA POWIERZCHNI
Buflon GR
Antikor HT
Antikor CL
Antikor RS

zamówienia: tel. 89 527 43 63
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BUFLON GR
Smar PTFE na wypychacze, suwaki i inne wysoce precyzyjnych mechanizmy formy wtryskowej. Odporny na wysokie temperatury do 200°C. Długookresowo działający smar o podwyższonych właściwościach adhezyjnych,
chroniący przed korozją oraz tymczasowo poprawiający właściwości pracy w warunkach awaryjnych.
Buflon GR jest całkowicie syntetycznym smarem o wysokiej zawartości PTFE oraz specjalnych dodatków adhezyjnych. Łączy w sobie antykorozyjne właściwości.
Antikor RS z doskonałymi właściwościami ślizgowymi
mikro cienkiej warstwy PTFE – smaru spełniającego
najwyższe wymagania.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych:
Wysokie temperatury, ścisłe tolerancje i dokładność
stanowią główne wyzwania dla suwaków i wypychaczy
w formach do wtrysku tworzyw sztucznych, z którymi
Buflon GR z powodzeniem daje sobie radę. Ponieważ
wszystkie produkty Buchem są perfekcyjnie zharmonizowane, smarowanie wnęk podczas produkcji, zależnie
od temperatury, może nadal być dokonywane za pomocą Antikoru RS lub Antikoru HT.
Budowa narzędzi, form i konserwacja:
Dzięki dobrym właściwościom adhezyjnym i ślizgowym,
Buflon GR idealnie nadaje się do łańcuchów, przekładni
i wrzecion, wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie konwencjonalnych smarów z powodu występujących sił odśrodkowych.
Skutecznie smaruje prowadnice i trwale chroni ich
rzadko używane części przed korozją.
W konserwacji, stare smary i Buflon GR są łatwo usuwane za pomocą naszych produktów Solvo.
14

Elementy prowadzące, łożyska kulowe i łańcuchy:
Prawidłowe smarowane czyni różnicę. Wysokie przyspieszenia w poziomych i pionowych kierunkach wymaga
smaru, który spełni wysokie wymagania produkcyjne.
Buflon GR ma doskonałą konsystencję i nie spływa pod
działaniem siły ciężkości. Kompleksowy skład zapewnia
długoterminową
ochronę przed korozją, natychmiastowy efekt produkcyjny dzięki PTFE oraz bardzo silne przyleganie. Całkowicie syntetyczny smar nigdy nie twardnieje i zapewnia
niski współczynnik tarcia przez długi okres czasu.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI
•O
 dporny na wysokie temperatury do 200°C
• Ochrona przed korozją
• Bardzo silne przyleganie do powierzchni metalowych
• Nie pozostawia brudzących śladów na wypraskach
• Nie zmienia tolerancji ponieważ wystarcza cienka
warstwa
• Zmniejsza zapotrzebowanie na konserwację
• Długotrwałe smarowanie

www.transcorn.pl
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Przyczyny słabego tarcia w formie
wtryskowej lub innym narzędziu

•N
 iewystarczające smarownie
oraz słabego
brak ochrony
przed
korozjąlub
Przyczyny
tarcia
w formie
wtryskowej
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słabego
tarcia
w formie
wtryskowej
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Dystrybutorem produktów
ﬁrmy Buchem
zamówienia:
tel. 89 527
43 63Chemie+Technik
Dystrybutorem
produktów
ﬁ
rmy
Buchem
jest ﬁrma Transcorn Sp, z o.o., Wilimowo Chemie+Technik
2 , 11-041 Olsztyn
jest ﬁrma Transcorn Sp, z o.o., Wilimowo 2 , 11-041 Olsztyn
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ANTIKOR HT

ANTIKOR CL

ANTIKOR HT jest doskonały kiedy używamy tworzyw
sztucznych o wysokiej temperaturze topnienia jak PET,
Polisulfon PSU, Polieterosulfon PES, Polieteroketon
PEEK, Polieteroimid PEI, poliftalamidy PPA.

ANTIKOR CL to preparat zaprojektowany w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed korozją. Dzięki niebieskiemu dodatkowi widzimy, które elementy zostały
zabezpieczone przed korozją a które nie. Zmienne końcówki ułatwiają rozpylanie w najmniej dostępnych miejscach.

ANTIKOR HT podobnie jak Antikor RS tworzy nietłusty
cienki film zabezpieczający formę i matrycę na 5 lat
i tym samym jest dobrym środkiem do magazynowania.
ANTIKOR HT nie zawiera silikonu, nie utwardza się ani
nie pęka.
W celu usunięcia wystarczy spryskać powierzchnię
Solvo Spray
Antikor HT zachowuje swoje właściwości w temperaturze 200 stopni.

Zaletą preparatu ANTIKOR CL jest nierozpuszczalność w wodzie . Antikor CL , tak jak Antikor RS , można łatwo usunąć w razie potrzeby za pomocą SOLVO
Spray. Idealny do magazynowania.
ANTIKOR CL to produkt o wysokich właściwościach
antykorozyjnych. Ma on bardzo szerokie zastosowanie
wszędzie tam, gdzie chcemy zabezpieczyć elementy
żelazne, stalowe, z metali polerowanych lub nie. Spełnia swoje zadanie również w bardzo agresywnej atmosferze. Działanie zabezpieczające może być zwielokrotnione przez nałożenie kilku warstw produktu.
ANTIKOR CL posiada także dobre właściwości smarujące i konserwujące .
Może być z łatwością usunięty przez pocieranie szmatką ale najlepiej usuwać go przy pomocy preparatu Solvo
Spray.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Idealny jako środek do wypychaczy w wysokich
temperaturach 200 stopni.
16

ANTIKOR CL został zaprojektowany w porozumieniu z producentem wtryskarek dlatego jest to idealny smar polecany w procesach produkcji elementów
z tworzywa sztucznego. Antikor CL może być stosowany na oczyszczonych wcześniej ze smaru, spieków,
rdzy lub innych zabrudzeń elementach. Antikor CL jest
również idealnym rozwiązaniem dla krótko-i długoterminowej konserwacji form wtryskowych. Zachowuje
swoje właściwości smarujące na chłodnych powierzchniach formy.

www.transcorn.pl
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DOBRA
CENA

ANTIKOR RS
ANTIKOR RS to wysokiej jakości preparat antykorozyjny, smarujący oraz konserwujący przeznaczony do żelaza,
stali oraz materiałów metalicznych. Zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni nawet w agresywnym środowisku.
Skuteczność preparatu wzrasta poprzez nałożenie kilku warstw na siebie.
ANTIKOR RS posiada konsystencję miękkiego smaru i nie spływa z pionowych powierzchni. Ochronną powłokę można łatwo usunąć poprzez dokładne wytarcie. W celu bezdotykowego odtłuszczenia powierzchni przed naniesieniem
Antikor zaleca się zastosowanie SOLVO N – SPRAY. Metoda połączenia działania tych dwóch preparatów zapewnia
optymalną ochronę nawet po dłuższym okresie składowania.
ANTIKOR RS skutecznie zapobiega częstym uszkodzeniom powodowanym przez rdzę powstałą podczas
przetwarzania takich tworzyw jak PVC, ABS, poliacetal POM i wiele innych. Również gazy powstające podczas przetwarzania np. ognioodpornego poliamidu są agresywne i powodują rdzę. Systematyczne używanie
Antikor RS ochroni formę wtryskową przed takimi zniszczeniami.
ANTIKOR RS tworzy nietłusty cienki film, nie zawiera silikonu, nie utwardza się ani nie pęka.
Teraz Antikor RS dostępny w nowym opakowaniu bez gazu pędnego.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
ANTIKOR może być z powodzeniem używany jako środek smarujący do wypychaczy bez ryzyka o zanieczyszczenie
białych, jasnych czy przeźroczystych wyprasek.

zamówienia: tel. 89 527 43 63
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ŚRODKI ANTYADHEZYJNE

TRENNMITTEL C5

TRENNMITTEL S10

TRENNMITTEL C5 to bezsilikonowy preparat antyadhezyjny. Idealny w przypadku operacji następujących
po wtrysku takich jak: lakierowanie, sitodruk, klejenie
lub metalizacja.

TRENNMITTEL S10 to preparat zawierający kombinację silikonów. Może być stosowany przy wysokich temperaturach. Nie dopuszcza do pozostawania jakichkolwiek resztek po wtrysku na częściach roboczych.

• nie zakłóca właściwości galwanizacyjnych detali
produkowanych metodą wtryskową z ABS, ponieważ
ulega szybkiemu rozkładowi w kąpieli kwasu chromowego;

•c
 harakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni narzędzi;

• charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni narzędzi;
• ekonomiczny w użyciu;
• namydlany alkaliami np. sodą kaustyczną, może zostać starty za pomocą alkalicznych środków czyszczących;
• ulega biodegradacji;
• nie zawiera FCKW oraz CKW;
Preparaty dostępne są w spray’u o pojemności 500 ml
oraz 12 l kanistrach do zastosowań przemysłowych.
Do nanoszenia na formę zalecamy stosowanie multisprayów wielokrotnego napełniania.
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•n
 ie jest odpowiedni do operacji następujących po
wtrysku takich jak: lakierowanie, sitodruk, klejenie
lub metalizacja;
• ekonomiczny w użyciu;
• nie reaguje z powierzchnią tworzywa;
•p
 reparat palny, temperatura zapłonu wynosi ok.
400°C;
•n
 ie zaleca się stosowania preparatu w okolicach listwy zgrzewającej przy przetwórstwie folii, gdzie
uzyskuje się temperaturę powyżej 450°C.
• nie zawiera FCKW oraz CKW

www.transcorn.pl

SMAROWANIE
Trennmittel C5
TrennmittelS10
Neoglis
Neoglis Plus
Neolub
Buflon

zamówienia: tel. 89 527 43 63
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ŚRODKI SMARUJĄCE

NEOGLIS

NEOGLIS PLUS

NEOGLIS to jeden z preparatów z grupy produktów
typu NEO. Każdy z tych preparatów charakteryzuje
inna lepkość. Wszystkie są produkowane na bazie olejów syntetycznych. Nie posiadają zapachu. Nie twardnieją, aktywizują stare zapieczone smary, uwalniają
skorodowane elementy.

NEOGLIS PLUS to kolejny z preparatów z grupy produktów typu NEO. Jak każdy z tych preparatów charakteryzuje inna lepkość. Wszystkie są produkowane
na bazie olejów syntetycznych. Nie posiadają zapachu.
Nie twardnieją, aktywizują stare zapieczone smary,
uwalniają skorodowane elementy.

NEOGLIS sprawdza się jako środek smarujący, doskonały w wypieraniu wilgoci i jako środek czyszczący. Zapewnia również ochronę antykorozyjną na krótki czas.

NEOGLIS PLUS jest preparatem o niskiej lepkości ale
za to doskonałych właściwościach penetrujących zabezpieczaną powierzchnię. Szybko wnika w pęknięcia
i mikropory.

NEOGLIS posiada doskonałe właściwości ślizgowe.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
PREPARATÓW TYPU NEO

NEOGLIS PLUS znajduje zastosowanie w mechanice
precyzyjnej i mikromechanice. Ma najniższą lepkość
spośród wszystkich preparatów typu NEO. Tworzy na
powierzchni bardzo cienką warstwę ochronną wypierającą wilgoć, która jest elastyczna. Jest też zmywalny
wodą.
NEOGLIS PLUS jest obojętny w stosunku do większości gum, plastików, powierzchni malowanych, nie niszczy czyszczonych powierzchni w przeciwieństwie do
środków, które zawierają rozpuszczalniki.

NEOGLIS
technika wtryskowa, wtryskarki i prasy
NEOGLIS PLUS
budowa narzędzi i form, przetwórstwo tworzyw
sztucznych.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

NEOLUB
smar do prowadnic, dźwigarów, suwaków.

Doskonały w zabezpieczaniu płytek z obwodami
drukowanymi
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www.transcorn.pl

ŚRODKI SMARUJĄCE

PRODUKT
INNOWACYJNY

NEOLUB

BUFLON

NEOLUB w porównaniu do innych preparatów z tej
grupy ma największe właściwości smarujące. Po spryskaniu na powierzchni tworzy solidny film ochronny.
Znajduje zastosowanie jako smar do prowadnic, łożysk,
suwaków, itp. Również o bardzo wysokich tolerancjach.
Nie zapieka się i nie twardnieje w wysokich temperaturach.

BUFLON to środek w sprayu o działaniu smarującym
i wypierającym wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin. Nie zawiera niebezpiecznych węglowodorów. Nie klei się i odpycha brud oraz kurz.

NEOLUB podobnie jak pozostałe preparaty typu NEO
aktywuje pozostałości stwardniałych smarów i olejów.
Posiada również właściwości antykorozyjne jeśli potrzebujemy chwilowego zabezpieczenia.
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Preparat Neolub zalecany dla pokrytych rdzą płyt
mocujących. Jeżeli płyty regulacyjne znajdują się
przez dłuższy czas w takiej samej pozycji i są poddawane dużym naciskom, zazwyczaj na dźwigarach
tworzy się rdza, utrudniając ustawienie płyty. Na
łożyskach ślizgowych ruchomych płyt lub dźwigarów często występują zapieczone oleje i smary, pył
oraz inne pozostałości, które mogą być aktywowane preparatem Neolub.
Zapieczone oraz zanieczyszczone brudem prowadnice cylindrów i tłoków powinny być oczyszczone, dzięki czemu redukuje się zużycie uszczelnień
i zgarniaczy.
Po zastosowaniu preparatu Neolub uzyskujemy cieniutką, mocno przywierającą warstwę smarującą
bez prawdopodobieństwa zapieczenia.

zamówienia: tel. 89 527 43 63

BUFLON to zaawansowany środek, którego kluczowym
składnikiem jest TEFLON(PTFE).
Preparat ten jest uniwersalny i może mieć zastosowanie w przemyśle maszynowym, samochodowym a nawet w gospodarstwach domowych.
Skuteczne działanie wykazuje w temperaturze do 260
stopni. Jest odporny na działanie wody, oleju i substancji żrących.
BUFLON nie zawiera CFC ani chlorowanych węglowodorów przez co jest bezpieczny dla zdrowia użytkownika oraz osób w jego otoczeniu.
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Środki chemiczne
dla przetwórstwa tworzyw sztucznych

Solvo-Spray

Antikor RS

Środek odtłuszczający

Butol

Odrdzewiacz

Reiniger SE / SC
Środek czyszczący do form
gorących i zimnych

Ochrona przed korozją
narzędzi i form

BP 60
Odrdzewiacz do
form, narzędzi i płyt
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Buflon GR

Neolub

Trennmittel C5/S10

Środek smarny do wypychaczy
na bazie teflonu o przedłużonym
działaniu

Syntetyczny środek
antykorozyjny i smarujący

Środek antyadhezyjny bez silikonu /
Środek antyadhezyjny z silikonem

Interkor VP1026
Środek czyszczący
i odrdzewiający do układu
plastyfikującego

BP 40

Uniwersalny środek czyszczący
(koncentrat) do czyszczenia
obudów maszyn i podłóg
przemysłowych

www.transcorn.pl

Usuwanie wad wyprasek
zamówienia: tel. 89 527 43 63
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Transcorn Sp. z o.o.
Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn
89 527 43 63
transcorn@transcorn.pl
www.transcorn.pl

