
OBECNÉ DOTAZY K ČISTICÍM 
PROSTŘEDKŮM NA FORMY A 
ODMAŠŤOVAČŮM

V čem spočívá rozdíl mezi čisticím prostředkem 
na formy a odmašťovačem (čističem povrchu)?

Čisticí prostředky na formy byly vyvinuty pro 
rozpouštění polymerů. Netýká se to pouze obou 
druhů plastů – PE a PP. 

Úkolem odmašťovačů (čističů povrchu) je 
odstraňování usazenin oleje, vosku a pasty.

Mohou čisticí prostředky na formy odstraňovat 
polyolefiny?

Ne, nelze jimi rozpouštět polyolefiny. Při čištění 
forem však největší problémy typicky nebývají 
způsobeny tímto polymerem. Problematická jsou 
aditiva, pigmenty a barvy, které se usazují ve formě 
a je nutné je odstraňovat.

Poskytují čisticí prostředky na formy kromě své 
čisticí schopnosti ještě další výhody?

Viskozitní index, resp. index toku taveniny (MFI) 
některých technických polymerů může narušovat 
vedení vzduchu větracím systémem formy. Tento 
problém lze často odstranit použitím čističe forem 
na větrací systém během výroby. Formu přitom již 
není nutné kvůli čištění vyjímat ze stroje.

OTÁZKY K ČISTICÍMU PROSTŘEDKU 
NA FORMY A ODMAŠŤOVACÍMU 
PROSTŘEDKU LUSIN

Pro prostředky Lusin® Clean L 23 F nebo Lusin® 
MC1718 neodstraňují usazeniny polymerů na 
kovovém povrchu, který má vyšší teplotu než 75 
°C / 167 °F?

Prostředky Lusin® Clean L 23 F a Lusin® MC1718 
se při teplotách přesahujících 75 °C / 167 °F 
příliš rychle odpařují a nemohou již proto zůstat 
na povrchu dostatečně dlouho na to, aby mohly 
rozpustit zbytky polymerů.

Existuje čisticí prostředek na formy Lusin®, který 
lze použít na povrchy s teplotou vyšší než 75 °C / 
167 °F?

Ano. Prostředek Lusin® Clean 101 F lze účinně 
použít i na horké formy, jejichž povrchová teplota 
činí maximálně 130 °C / 266 °F.

Je odmašťovací prostředek Lusin® agresivní vůči 
plastovým povrchům?

Ne. Odmašťovače (čističe povrchů) Lusin® nejsou 
agresivní vůči plastovým povrchům. Těmito 
přípravky lze spolehlivě odstraňovat z plastových 
povrchů zbytky oleje i vosku.

Navštivte naše webové stránky a pusťte si naše aplikační videa. 
Klikněte zde: “čištění a odmaštění vymontované formy”
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https://de.chemtrend.com/video/clean-and-degrease-a-disassembled-mold/?lang=en

