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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  V-SURE PREMIUM RELEASE AGENT

Beschrijving: 
Is een losmiddel in pastavorm voor verwerking tegen een hoog ritme.   Geformuleerd om snel te drogen. 
Zeer eenvoudig aan te brengen en achteraf te verwijderen.  Temperatuurbestendig tot 140°C. 
Verkrijgbaar in 450 gr verpakkingen. Is compatibel met de PVA Partall Coverall.

Toepassing: 
Als basiswas voor ontmallingen in een polyestervorm zowel voor nieuw als voor gebruikte mallen.  
Geschikt voor polyester en epoxy.   
Kan toegepast worden in aluminium en stalen matrijzen.  Het oppervlak dat ontmald dient te worden, moet 
droog zijn voor het aanbrengen van de loswas. 

Gegevens bij levering: 
Kleur  
Viscositeit 
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid  
Consistentie 

Technische gegevens: 
Verbruik 
Shore  

gebroken wit 
20000 mPa’s 
ca. 0,84 gr/cm³ 
18 maanden in gesloten verpakking 
pasta 

10 gr/m² 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Zorg steeds voor een gladde en zuivere vorm.  Aanbrengen met een zachte doek.  4 tot 6 dunne lagen 
aanbrengen.  Een wachttijd tussen de lagen van 30 min. aanhouden, totdat de solventen verdampt zijn uit 
het losmiddel.  Eventueel in het geval van een eerste ontmalling, de was in combinatie met een PVA- 
losmiddel (Partall Coverall)gebruiken. 

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en voor de handen: Slig (zeep Stockhausen). 




