
 

 

Universal 

Środek rozdzielający do form zawierający silikon 

A. Opis produktu 

Środek antyadhezyjny Universal został opracowany specjalnie do tworzenia form z kauczuku 

poliuretanowego i do wykonywania odlewów w tych formach. Oddziela on kauczuk formierski  

(np. poliuretanowy) od odpowiednio przygotowanych modeli. Porowate modele (drewno, tynk, 

beton) lub niektóre rodzaje gliny modelarskiej (siarkowej lub wodnej) wymagają dodatkowego 

zabezpieczenia (np. Super Seal). W przypadku zastosowania formy silikonowej wystarczy 

zabezpieczyć powierzchnię - nie należy stosować środka antyadhezyjnego Universal. 

Środek antyadhezyjny Universal oddziela również materiały odlewnicze różnego rodzaju (żywice 

epoksydowe, poliuretany itp.) od form kauczukowych. Przy prawidłowym użyciu wydajność znacznie 

wzrasta, a żywotność formy znacznie się wydłuża. Universal jest dostępny w postaci sprayu lub  

w postaci płynnej. 

B. Zastosowanie / Użytkowanie 

Zastosowanie środka w spray’u 

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. 

2. Natryskiwać z odległości ok. 30cm 

3. Rozpylić cienką równomierną warstwę na całej powierzchni modelu lub formy. Należy uwzględnić 

także obudowę odlewniczą (szalunek). 

4. Za pomocą miękkiego pędzla nanieść Universal na całą powierzchnię modelu lub formy tak,  

aby złamać napięcie powierzchniowe i zminimalizować powstawanie pustych przestrzeni 

powietrznych. 

5. Rozpylić drugą cienką warstwę i pozostawić do wyschnięcia na około 20 minut. 

Zastosowanie środka w płynie 

1. Można nakładać za pomocą pistoletu natryskowego lub bardzo miękkiej szczotki lub szmatki. 

2. Nałożyć cienką powłokę na całą powierzchnię modelu lub formy. 

3. Pozwolić, aby rozpuszczalnik odparował przez około 5 minut. 

4. Za pomocą sprężonego powietrza lub suszarki do włosów można usunąć nadmiar płynu. 

5. Powtórzyć procedurę i pozostawić do wyschnięcia. 

Lakierowanie odlewów: 

Przemyć warstwę środka antyadhezyjnego za pomocą alkoholu izopropylowego lub acetonu. 

Następnie nałożyć jedną lub dwie warstwy środka gruntującego (Autogrund) i pozostawić  

do wyschnięcia. Następnie polakierować lakierem akrylowym. 

  



 

 

Technika pudrowania: 
 
Pudrowanie formy przed wlaniem żywicy lanej(np. Smooth-Cast 300) przyspiesza obróbkę końcową 
odlewu.  
1. Przed odlewaniem nanieść środek rozdzielający Universal. 

2. Zaraz po tym przypudrować powierzchnię np. pudrem dla dzieci w proszku lub proszkiem talku. 

3. Nadmiar pudru zdmuchnąć lub strząsnąć. 

4. Wlać żywicę laną Smooth-On do formy. 

5. Odlew wyjęty z formy jest suchy i gotowy do lakierowania. 

6. Przed lakierowaniem nie trzeba usuwać środka antyadhezyjnego. 

C. Obsługa techniczna / Bezpieczeństwo 

Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji. Możemy polecić specjalne preparaty czyszczące 

oraz wyposażenie do spełnienia/realizacji specyficznych potrzeb.  

UWAGA: Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności przy postępowaniu z środkami 

antyadhezyjnymi na bazie rozpuszczalników. 

Kontakt ze skórą może powodować jej wysuszenie. Należy nosić okulary ochronne, aby zapobiec 

podrażnieniom oczu. Należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas rozpylania środka. Więcej 

informacji można znaleźć w karcie charakterystyki. 

 


