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Informacje n/t produktu zawarte w tej publikacji są zgodnez naszą aktualną wiedzą. Nie mogąone być jednak równoznacznez udzieleniem gwarancji
producenta, ponieważ warunki jegoprzetwarzania sąpozanasząkontrolą.

Honey Wax ® to wysokopołyskowa pasta woskowa do użytku na formach wzmocnionych włóknem
szklanym, jako środek rozdzielający formy. Jest mieszaniną wosku Carnauba o wysokim stopniu
czystości oraz specjalnego spoiwa i środków rozprowadzających. Honey Wax ® redukuje czas
przygotowania formy z powodu swojej wyjątkowej łatwości nakładania, rozprowadzania i
polerowania. Jest doskonałym środkiem rozdzielającym, zapewniając powtarzalność, połysk i
nie pozostawiając przebarwień kontaktowych. Tworzy trwałą powłokę woskową, która
pozostaje w stanie nienaruszonym podczas wielokrotnych odformowań. Tym samym
eliminowane jest nanoszenie nadmiernej ilości warstw wosku a jego użycie jest ekologiczne.
Stosowanie Honey Wax® prowadzi do otrzymania powierzchni o lustrzanym połysku z dobrym
odwzorowaniemszczegółów.

STOSOWANIE
1. Powierzchnia formy powinna być dokładnie oczyszczonaz zanieczyszczeńtakich jak oleje, smary,

wosk, brud lub poprzednie środki rozdzielające przy użyciu odpowiednich zmywaczy np. Zyvax
Surface Cleaner, Zyvax Water Clean, TR 905, Frekote PMC itp. oraz czystych bawełnianych
szmatek.Oczyszczonapowierzchnia powinna być całkowicie sucha.

2. Nałożyć cienką, równą warstwę Honey Wax ® za pomocąokrężnych ruchów, upewniając się, że
jest dokładnejednolite pokrycie. Użyć gąbki aplikatora lub czystej, suchejszmatki.

3. Powłokę należy pozostawić do całkowitego zamglenia. Procesten powinien trwać około 15minut
w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności. Zamglenie jest ważnym krokiem, ponieważ
wszystkie rozpuszczalniki powinny odparowaćcałkowicie przedpolerowaniem.Warstwa woskowa
powinna być całkowicie sucha.

4. Tak szybko jak tylko warstwawosku będziecałkowicie sucha,polerowaćpowierzchnię do połysku
przy użyciu chłonnejświeżej i czystej szmatki lub ręcznikazmikrowłókien.

5. Odczekaćok. 10 do 15minut przed nałożeniem kolejnej warstwy HoneyWax ®. Zastosowaćpięć
do siedmiu aplikacji w przypadku nowej formy, aby skutecznie wypełnić pory i pokryć
powierzchnię formy (liczba warstw zależyod porowatościformy).

6. Poodformowaniu elementu,zastosowaćdwie warstwy HoneyWax®.
7. W trzeciej części, pojedynczaaplikacja wystarczy. Od tego momentumożnaosiągnąćwielokrotne

odformowania.
8. Jeśli nowa forma jest oddanado użytku i formowanie odbywa się z żywicy poliestrowej, zalecasię,

żeby po 5-7 warstwachHoney Wax® był stosowanyPVA dla pierwszych 2 cykli odformowania.
Nie jest to konieczne, jeżeli forma jest naprawionalub jest po generalnymremoncie.

UWAGA: W warunkachwysokiej wilgotności, może być konieczne, do uzyskania końcowego efektu,
wycieranie czystą, suchą szmatką, aby usunąć zamglenie, które rozwĳa się z jeszcze nie odparowanych
rozpuszczalników. W celu uniknięcia zanieczyszczenia, zawsze powinna być używana czysta szmatka
podczasstosowaniategoproduktu i polerowania.

DOSTĘPNOŚĆ:HoneyWax ® jest dostępnyw 14-uncjowych puszkach(397g), 12 puszekw pudełku.

PRZECHOWYWANIE: Szczelnie ponownie zamknąć wieko, kiedy puszka nie jest używana, aby uniknąć
odparowania rozpuszczalnika i strat w wydajności. Przechowywać w suchym, chłodnymmiejscu z dalaod
łatwopalnych substancji. Dopuszczalny okresmagazynowaniato 36miesięcy.


