
Technický list

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. 
Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou 

ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené 
výše neneseme odpovědnost.

GLASSFLO 785 
Vysoce výkonný separační suchý povlak

Glassflo 785 je disperze grafitu v termoplastické pryskyřici. Glassflo 785 je systém suchého 
povlaku pro lžičky, žlaby a deflektory používané na všech typech formovacího vybavení ve 

sklářském průmyslu.

Suché povlaky se dnes v široké míře používají pro mazání mezi dávkovacím zařízením a dávky 
samotné. Glassflo 785 to dokáže bez dýmu, výparů  nebo tvorby karbonu, která je spojena s 

používáním kapalných maziv. Odolný grafitový povlak na bázi epoxidové pryskyřice zajišťuje 
dlouhodobé mazání, což přináší konstantní a přesné dávkování kapek skla. 

Charakteristika

 Vytvrzeno vzduchem
 Povlak na bázi epoxidové pryskyřice s dlouhou

životností a grafitem
 Poskytuje konstantní rychlost lití
 Snadno se nanáší štětcem
 Jednoduché balení pro snadné míchání

Pokyny pro použití

Příprava
 Odstraňte původní povlak.
 Vyčistěte běžným odmašťovacím rozpouštedlem

Aplikace
 Zajistěte, aby teplota dávkovacího zařízení byla v

rozmezí 20 °C až 25 °C.

 Smíchejte složky A & B dohromady tím, že
propíchnete nádobu části B a necháte obsah
vypustit do větší nádoby části A.

 Smíchejte na jednotnou konzistenci.
 Jakmile budou složky A & B smíchány, začněte

aplikovat.
 Aplikujte okamžitě po smíchání.
 Je nutná pouze jedna vrstva.
 Doporučená tloušťka povlaku činí nejméně 1,0 mm.
 Glassflo 785 zůstane použitelný po dobu až 40

minut po smíchání v závislosti na okolní teplotě.

Čas vytvrzení
 Ošetřené zařízení je připravené k použití po 8

hodinách při teplotě 20 °C až 25 °C. Pro co nejlepší
výsledek nechte působit 24 hodin před použitím.
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Poznámka

Tento produkt není vhodný pro aplikaci 
nástřikem.

V žádném případě by se složka B neměla 
přidávat, zatímco část A je teplá, jinak dojde 
k okamžitému vytvrdnutí. 

Pokud by byl přípravek skladován při 
teplotách pod 10 °C, složka A může lehce 
ztuhnout. Abyste vrátili produkt do funkčního 
stavu, jednoduše promíchejte složku A a 
nechte 4 hodiny stabilizovat při pokojové 
teplotě (15 až 20 °C).

Datum  Leden 09

Vzhled Hladká černá pasta (složka A)

Pevná maziva Grafit
Obsah pevných maziv 27 % (Složka A)

Pojivo Epoxidová pryskyřice
Rozpouštědlo Glykol

Skladování Skladujte při teplotách od 0 °C do 40 °C.
Nenechávejte zmrznout.

Balení 500g  -  78844 




