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ECO-22 Спрей Отделящ без Силикон до 180оС 

 

 

 

 Универсално приложим спрей  

 Безупречно отделяне на формите 

 Защитава повърхностния слой на инструментите 

 Подходящ за изделия от хранително-вкусовата индустрия (FDA Regulation) 

 Не съдържа хлорни или минерални добавки 

 Използва се при температура до 180оС 

 Активните вещества са от натурални продукти, не причиняващи корозия 

 Осигурява смазващ ефект 

 Без Силикон – обработените с ECO-22 изделия търпят следваща обработка – щамповане, 

нанасяне на покрития, метализиране или бондиране 

 Съдържа пропан-бутан 

 Изключително омазнени части могат лесно да бъдат почистени с вода или препарат 

 Съдържание 400ml 
 

ECO-33 Спрей Силиконов Отделящ от -40 до 250оС 

 

 

 Универсално приложим спрей 

 Подходящ за пластмаса и каучук 

 Защитава и осигурява блясък на формите 

 Подходящ за изделия от хранително-вкусовата индустрия (FDA Regulation) 

 ECO-33 е безвреден към хората и природата 

 Използва се при температура от – 40оC до 250оC 

 Осигурява смазващ ефект 

 Съдържа пропан-бутан 

 Съдържание 400ml 
 

C-150 Спрей без Силикон 

 

 

 Използва се при шприцване на пластмаси 

 Има отличен разделителен ефект и нисък разход на смазка, тъй като се нанася на тънък филм 

 С150 има висока точка на възпламеняване, което възпрепятства образуването на нагари или 

мехурчета от изпарения, при високите температури на шприцване. 

 Всяко последващо третиране на шприцваните детайли, като щамповане, полиране, 

метализиране и т.н. е възможно без отстраняването на остатъците от филма от С150 

 С150 не е агресивен и се промива лесно 

 Не може да се използва при работа с поликарбонати (РС) 

 Съдържание: 400 ml 
 

C-155 Спрей Силиконов Отделящ до 180оС 

 

 Препоръчва за естествен и синтетичен каучук, полиуретан и термопластмаси 

 Не е подходящ за силиконов каучук 

 С155 не съдържаща разтворител 

 Температурен интервал - до +180 оC 

 Съдържание: 400 ml 
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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 
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STM Спрей Силиконов 

 

 Подходящ за пластмаса и каучук 

 Не се влияе от температурите при шприцване 

 Най-ефективен при многократни цикли на шприцване 

 Подходящ за изделия от хранително-вкусовата индустрия 

 Създава предпазно покритие на формещите повърхности 

 Съдържа пропан-бутан 

 Съдържание 400ml 
 

C-158 Спрей Отделящ без Силикон за Поликарбонати (PC) до 150оС 

 

 Спреят е разработен на базата на специални синтетични масла и е препоръчителен при шприцване 

на поликарбонати 

 С158 позволява последващо третиране, като полиране, щамповане, метализиране и лепене 

 Признат за средство, което е безопасно при работа 

 С158 е разделител за продукта на BAYER  AG - Макролон 

 Температурен интервал: до +150 оC 

 Съдържание 400ml 
 

C-143 / C-144 Спрей/ Паста Отделящи Високотемпературни от -30 до 800оС 

 

 

 C143/С144 са не-стареещи омаслители без примеси 

 Предотвратяват появата на непровар и корозия при високи температури и агресивни условия 

 Болтови съединения, плъзгащи се повърхнини, изработени от метал, алуминий и др. остават лесно 

разглобяеми и подвижни, дори и след дълготрайна работа в екстремни условия 

 Допълнителни приложения за тапи, болтове, шпонкови канали, уплътнители, оси, водещи елементи и 

др., имащи приложение в леенето на цветни метали 

 C143/С144 не разрушават пластмасовите и уплътнителни материали 

 Предотвратява задирането на патронните нагреватели 

 Няма хлор в състава си и е устойчив на налягане 

 Температурен интервал: -30 до +800 оC 

 Съдържание 500/150ml 
 

RZ 30 Разделител и Омаслител за Форми с Тефлон до 240оС 

 

 

 RZ30 осигурява тънък слой, служещ за разделител на частите и има много добри смазващи свойства 

 Чрез напръскване на повърхността, респ. поансона, веднъж или два пъти, е възможно да се определи 

размера на поансона, на отливка от смола RZ20 

 Точката му на топене е над 2400С 

 Разделящият и смазващ агент е неразтворим във вода и органични разредители 

 RZ30 осигурява чисто смазване и освобождаване без никакво остатъчно разлагане 

 За отстраняване на освобождаващия и смазващ слой се използват TRI или C120 разредители за смазки 

 Нанася се при стайна температура 

 Съдържание 400ml 
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