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POLITEC*
P O L İÜ RETAN SO Ğ UK KUT U REÇİNE LE Rİ
n Yüksek mukavemet
n Daha az amin sarfiyatı
n Düşük koku ve emisyon
n Mükemmel maça dağılımı
n Yüksek prodüktivite

M E TA L U R J I K V E D Ö K Ü M KO N T R O L S I S T E M L E R I

REÇİNELER

P OTA L A R

POLITEC – poliüretan soğuk kutu reçineleri
Demir ve Demirdışı dökümhaneleri için
Yüksek prodüktive ve daha iyi döküm kalitesiyle
beraber düşük çevresel etki sağlayan soğuk kutu
reçine teknolojisine olan ihtiyaç, yüksek performanslı
POLITEC reçinelerin geliştirilmesini sağlamıştır.
POLITEC reçineleri
Bu tip reçineler mükemmel maça mukavemeti ile
beraber en komplike maçalarda bile güvenilir ölçü
hassasiyetine sahip sürdürülebilir bir üretim sağlar.
Reçine bağlı maça, su bazlı boya ile herhangi bir
deformasyon veya bozulma olmadan güvenle
kullanılabilir. Yüksek reaktiviteye sahip ürünler,
gazlama süresini azaltıp verimliliği arttırırken, amin
sarfiyatının minimize edilmesini sağlar. Ürünlerin
viskozitesi en iyi kum akışkanlığını sağlamak ve
reçine artığı temizleme işi ile maçanın modele
yapışmasını azaltmak için optimize edilmiştir.
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POLITEC E reçine tipi
Çok sıkı ve zorlayıcı teknik ve çevresel gereksinimleri
karşılayabilmek için, aromatik olmayan solventler içeren
soğuk kutu reçine çeşitleri geliştirilmiştir. Bu ürünler
döküm prosesi sırasında koku ve emisyon yayınımında
önemli derecede azalma sağlamıştır.

POLITEC E reçineleri döküm operasyonu süresince
üstün maça dağılımı sağlaması için modifiye edilmiştir.
Bu özellik maçanın döküm parçadan uzaklaşması için
harcanan zamanın ve döküm parçalara zarar verecek
ölçüde olan mekanik operasyonun önemli ölçüde
azaltılmasını sağlamıştır.

Maça paketi

Demir Dökümhaneleri POLITEC XP reçine tipi
uygulamaları
Standart tipteki aromatik solventler içeren soğuk
kutu reçineleri yüksek mukavemet ve uzun çalışma
süresi sağlamaktadır.
POLITEC E

Faydaları
n Anında yüksek mukavemet
n Düşük amin sarfiyatı
n Yüksek nem rezistansı ( direnci)
n Düşük koku ve emisyon
n Mükemmel maça dağılımı
n Düşük reçine artığı
n Yüksek prodüktivite

POLITEC E reçinesi ile
yapılan ve aluminyum
dökümde kullanılan
kompleks maça

* FOSECO, Logo ve POLITEC Vesuvius grup şirketlerinin Dökümhane Bölümü’nun ticari markasıdır ve ancak lisans alınarak kullanılabilir. Her hakkı saklıdır. Bu basım icinde yer alan hicbir detay,
yayımcının yazılı izni olmadan, kısmen ya da tamamen hicbir şekilde kopyalanamaz. Uyarı: İzinsiz yapılan kopyalama, zarar ve hırsızlık kovuşturması icin dava acılmasına yol acacaktır. Bu kısım icinde
yer alan butun ifade, bilgi ve datalar bir kılavuz olarak yayımlanmıştır ve (ureticinin sahip olduğu pratik tecrubelere gore) doğru ve guvenilirdir. Ancak, ne uretici, ne yetkilisi, ne satıcısı ne de yayımcı
aşağıdaki hususların tam, eksiksiz ve garanti olduğu konusunda hicbir sorumluluk taşımaz: (1) eksiksiz/tam guvenilirlik (2) kullanılan urunlerin ucuncu partinin haklarını ciğnemediği (3) yerel yasalara
uygunluk icin ilave guvenlik onlemi gerektirmeyeceği.Satıcı, uretici adına temsilcilik veya kontrat yapmaya yetkili değildir. Butun satışlar, istenildiğinde temin edilebilen, uretici/satıcı arasındaki ilgili
satış anlaşması şartlarına gore yapılmıştır. © Foseco International Limited 05/11.
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