
 
 

 

     

Компоненти за: 

- Шприцформи 

- Пресформи 

- Щанци 

Горещо-канални с-ми 

Стомани & Цв. Метали 

Нагреватели 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КРАСКО-Ко ООД  

Адрес по регистрация 

IBAN: BG49BPBI79401037799101 

ЕИК: 130448761, ИН ДДС: BG 130448761  

София, ж.к. Света Троица, бл. 147, вх. В, ап. 43 

Юробанк И Еф Джи България АД, BIC: BPBIBGSF  

 

 

          www.krasco.com  

 

Офис Централен: 
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект 

Георги Ненов №31 

1324 София, България 

тел: +359 (2) 923 44 88 

тел: +359 884 612  894 

факс: +359 (2) 923 44 55 
Офис Пловдив: 
Електроапаратурен завод – ЕАЗ 

АД, Бул. Цар Борис ІІІ 

Обединител, №1-продължение, 

ет.3, офис 48  

4000 Пловдив, България 

тел: +359 888 055 215 

тел: +359 884 605 128 
office@krasco.com  

www.krasco.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BGN: BG49BPBI79401037799101 

EUR: BG31BPBI79401437799101 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкции за употреба: 

Стандартната процедура за почистване не изисква PurgeMax да 

бъде смесван предварително с почистващия - „новия“ материал.  
 

Стъпка 1 – Поддържайте работната температура за съответния материал. (Минимална 

температура 150оС); 

Стъпка 2 – Изпразнете шнека и бункера от остатъчния материал; 

Стъпка 3 - *Поставете PurgeMax директно в бункера и веднага поставете плика с 

„новия“ материал (плика се поставя директно в бункера); 

Стъпка 4 - ** Процеса на почистване може да бъде изтласкване на материала шнека 

или шприцване; 

Стъпка 5 – Продължете подаването на „новия“ материал, докато новия материал на 

изхода се появи чист; 

Стъпка 6 – Процеса на почистване е завършен. Може да продължите работа с новия 

материал. 
 

 * При почистване изискващо употребата на повече от един плик PurgeMax (виж таблица за 

количество), поставете един плик PurgeMax в бункера и изсипете малко количество „нов“ 

материал. Повторете стъпките докато добавите цялото количество Purgemax, след което 

запълнете бункера с „новия“ материал. 

* Преди да постави плика с PurgeMax, операторът може да добави малко количество от 

„новия“ материал в бункера. 

** За дюзи и топлоканални системи, изкарайте малко количество почистващ материал при 

отдръпнат назад шнек, след което започнете почистването на топлата система. Топлата 

система може да се почиства с шприцване при отворена шприцформа или чрез 

стандратен цикъл на шприцване. 
 
 

Диаметър на винта Количество 

Под 25 мм – 45 мм 1-2 плика 

46мм – 85мм 2-4 плика 

86мм – 125мм  4-6 плика 

126мм – 165мм 6-8 плика 

166мм – 205мм 9-11 плика 

206мм – 245мм 12-15 плика 

Колко килограма “нов“ материал трябва да 

се използва за почистване? 

При първа употреба пригответе 50% от 

обичайното количество за почистване, което 

използвате. 

 

Бележка: За почистване на PC е необходимо предварително смесване на PurgeMax с 

„новия“ материал преди да се изсипе в бункера. Това се налага поради вероятност от 

полепвания (при стандартната процедура е възможнво винта да не успее да влезе в добър 

контакт с почистващия материал, поради хлъзгавост при контакт с PC) 
 

  www.purgemax.com 

 
 

 

 
ПРЕПАРАТ ПОЧИСТВАЩ 

при шприцване  

http://www.krasco.com/
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