
Produktinformation

Marbocote W807

• Miljösäkert, vattenbaserat system.

• Snabbhärdande—korta stopptider.

• Snabb och enkel att applicera.

• Minimal materialuppbyggnad.

• Ingen materialtransfer.

• Reducerar behov av formrengöring.

• Slitstark, ger många släpp per appli-
cering.

• Mångsidig; Släpper många olika ty-
per av gummi.

Vattenbaserat formsläppmedel

Produktbeskrivning
Marbocote W 807 är ett miljöanpassat, vattenbaserat se-
mipermanent släppmedel som ger en slitstark film som 
klarar många släpp innan återapplicering krävs. Produk-
ten kontaminerar inte den släppta ytan.
- Miljösäkert, vattenbaserat system.
- Snabbhärdande—korta stopptider.
- Snabb och enkel att applicera.
- Minimal materialuppbyggnad.
- Ingen materialtransfer
- Reducerar behov av formrengöring.
- Slitstark, ger många släpp per applicering
- Mångsidig; Släpper många olika typer av gummi.

Användningsområden
Marbocote W807 är speciellt utvecklad för generell 
användning på gummidetaljer där kraftigt släpp behövs 
och släpper alla typer av natur- och syntetiskt gummi.

Applicering
Läs säkerhetsdatabladet innan arbete påbörjas. Formen 
skall vara ren och torr innan användning. Om nödvän-
digt, rengör formen med abrasiv metod (t.ex. sand, 
metall eller kolsyreisblästring). När möjligt skall detta 
åtföljas av en avtorkning av formen med en lösnings-
medelsbaserad rengörare som t.ex. Marbocote Mould 
Cleaner. Även om Marbocote W807 kan appliceras över 
befintliga släppmedelsfilmer fås bästa resultatet om alla 
kvarvarande rester av andra släppmedel avlägsnas helt. 

Marbocote W807 appliceras med en sprayutrustning 
som klarar att slå sönder produkten i mycket små partik-
lar som t.ex. SCHUTZE SPRITZTECHNIK® fine spray gun 
W3/FZ-Duo kit. 
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Sprayparametrar
Air Cap   90°
Vätskemunstycke  0,5 mm 
Distans från formyta 10-20 cm

Forts. Applicering
1. Testa pistolinställningarna och spraytekniken på form
    flänsen/kanten för att säkerställa önskad täckning.
2. Spruta produkten direkt på den förvärmda formytan
    från ett avstånd av 100–200mm. Produkter sprider/
    kryper inte. Rikta munstycket så att varje del av ytan
    täcks.
3. Applicera ett tunt homogent skikt på formytan.
4. Applicera ett tunt homogent skikt i 90 graders
    sprutriktning i förhållande till föregående skikt. Ingen
    väntetid mellan skikten.
5. Använd förlängningslans för ytor som är svåra att nå.
6. För bästa resultat, använd parametrar nedan.
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 
och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

Riskupplysning
För närmare information - se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen 
gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäk-
ran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan 
kunden köper våra produkter måste han därför själv försäkra sig om att 
respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i 
varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, 
förändra innehållet i denna information.

Teknisk data

 Värde Enhet Testmetod

Utseende  vit vätska - - 

Lösningsmedel vatten - - 

Densitet  1,00 g/ml -

Formtemperatur >+60°C - -

Max temperatur härdad film >+250 °C -

Täckningsförmåga 60-80 m2/liter/skikt -

Applicering spray - -

Lagringstid 1 år obrutna - -    
 förpackningar    

Förpackningar
Burk 5 ltr.

Formtemperatur (°C) Sprutpistolkapacitet (ml/min)      Lufttryck (bar) Antal skikt Härdtid (min)
180   200          4-5   4  1
150   160          3-4   4  2,5
120   130          3   5  5
90   100          2,5   6  10
60   80          2   8  20  

OBS: Polymerbindaren i Marbocote W807 härdar vid uppvärmning. Lagras svalt (<+35°C), dvs inte bredvid varma formar. 
Marbocote W807 levereras färdig att använda. Ingen omrörning eller skakning behövs. Rengöring av formar och applicering av 
släppmedel skall ske i väl ventilerat utrymme. Marbocote W807 är inte avsedd för släppning av silikonelastomerer/gummi.
I dessa fall, använd Marbocote W2130.

Forts. Applicering
7. Överapplicera inte. Produkten skall inte se våt ut på
    formytan. För nya formar rekommenderas 2 extra
    skikt.
8. Låt filmen härda enligt tabell ovan.

Återapplicering
När släppfunktionen börjar försämras—applicera ett 
skikt Marbocote W 807 på samma sätt som beskrivits 
ovan.


