
POPIS
Chesterton 989 separátor je vysoko ú inný, uvo ovací
prostriedok neobsahujúci žiadne organické rozpúš adlá ani
freony. Citlivos  k životnému prostrediu a bezpe nosti
pracovníkov je dosiahnutá bez kompromisov. Chesterton 989
separator je vhodný pre použitie na všetkých formách
pracujúcich pri teplotách nad 140°C.* To umož uje jeho použitie
v rozsahu od operácií s pieskovým jadrom, liatie na vytavite ný
model až po ažko uvo nite né formy a s materiálmi ako sú
polyuretány, pryže, plnené termoplasty a kompozity.
Chesterton 989 separátor pomáha pri výrobe istých dielov s
vysoko lesklým povrchom. Tam dosahuje okamžité uvo nenie
bez deformácií. Chesterton 989 separátor je schopný zabráni
prilepeniu na rovných plochách alebo pretrhnutiu tenkých astí.
Celkom je eliminovaný vznik glazúr a p uzgierov. Viacnásobné
uvo nenie je možné s jednou aplikáciou Chesterton 989
separátora na formách pre hliník, oce  at ., pri odlievaní, lisovaní
alebo vstrekovaní. Výkonnos  a návratnos  investícií je
maximalizovaná.
* Pri teplotách pod 140°C je možné produkt použi , ale rýchlos  odparovania nosi a je
nízka.

ZLOŽENIE
Chesterton 989 separátor je je na báze kvalitného  silikonového
uvo ova a. V aka jeho kvalite budú formy udržiané v istote a
budú dlhšie v prevádzke. Produkt neoxiduje ani nekarbonizuje.
Pretože cyklus stierania je pred žený, sú redukované výrobné
náklady.
Chesterton 989 obsahuje vysoký percentuálny podiel aktívnych
prísad pre ahšiu aplikáciu ako u iných uvo ova ov. Rozmery
formy a detailov sú presne dodržané, lebo k optimálnemu ú inku
je potrebná len ve mi tenká vrstva produktu.
Chesterton 989 je prijate ný pre prostredie. Je vyrábaný bez
organických rozpúš adiel, chlórfluoruh ovodíkov a halogénov.
Ú inok freónov a halogénov na životné prostredie a
chlórovaných rozpúš adiel na zdravie obsluhy je nepriaznivý.
Tieto problémy rieši Chesterton 989 pre všetky aplikácie
uvo ovania vo formách.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
- výnimo ná silikonová báza
- neobsahuje organické rozpúš adlá, freóny ani halogény
- vysoko koncentrovaný
- žiadny nábeh foriem

VÝHODY
- vysoká bezpe nos  pracovníkov
- viacú elové uvo ovanie
- udržuje formy isté
- nízka zmetkovitos
- bezpe ný pre životné prostredie
- jemné detaily
- rýchlejší cyklus

- ahko aplikovate ný

NÁVOD
Chesterton 989 separátor aplikova  v dodávanom stave -
neriedi ! 

NOVÉ FORMY
Odstráni  z foriem všetky konzerva né látky, oleje, alebo vosky a
zbytkový isti . Nové formy majú by  pred aplikáciou
CHESTERTON 989 "zostarnuté" a do povrchu vtrený separátor.

STARÉ FORMY
O isti  všetky nanesené separátory a isti e. Zuho natené
usadeniny musia by  odstránené jemným abrazivom.
Aplikova  len to ko Chesterton 989 separátora , ko ko je
potrebné pre uvo nenie a dokon enie. Natrené alebo lepené
asti musia by  vy istené zodpovedajúcim isti om alebo

rozpúš adlom.

ISTENIE
Chesterton 989 môže by  o istený zo zariadenia, dielov, foriem
at . prípravkami Chesterton 274, 276, 278, 801 alebo 803.
Konkrétne údaje žiadajte od svojho Chesterton špecialistu.

BALENIE A SKLADOVANIE
Chesterton 989 je dodávaný v 20 a 208 litrových baleniach.
Má by  skladovaný pri teplotách od 10°C do 49°C. Produkt môže
zamrznú . Pre najlepšie výsledky je vhodné necha  Chesterton
989 pred aplikáciou zahria  na teplotu okolia.

BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA 
Pred použitím pre ítajte bezpe nostný list produktu a miestne  
bezpe nostné predpisy.

Možnosti použitia

 Tvarovacie metódy Tvarované materiály
Odlievanie do piesku
Odlievanie na stratený model akryly
Vstrekovanie celulózové plasty
Termosety polystyrén
Termoplasty polyester
Liatie hliníka polyuretán

Typické fyzikálne vlastnosti

Forma kvapalina
Farba biela
Vzh ad tenký film
Merná hmotnos 1.0 kg/l
Aktívne prísady, komplexná silikonová zlú enina
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