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Tuotteen kuvaus:   
Marbocote

®
 Mould Cleaner on orgaaninen liuotin, 

joka on tarkoitettu lian, rasvan ja epäpuhtauksien 
poistamiseen muotin pinnalta.  Marbocote Mould 
Cleaner poistaa erityisen tehokkaasti silikonia, 
vahaa ja muita muottiin kerrostuneita aineita.  
Marbocote Mould Cleaner ei pehmennä tai him-
mennä laminoitavia materiaaleja (kuten lasikuitu-
vahvisteista polyesteriä).  Marbocote Mould 
Cleaneria voidaan lisäksi käyttää missä tahansa 
metalli- tai lämpömuotissa.  Käsittely Marbocote 
Mould Cleanerilla olisi tehtävä juuri ennen 
Marbocote-huokoislakan tai -irrotusaineen 
levittämistä. 
 

Tuotteen edut:   
 Tehokas puhdistin. 

 Kuivuu kohtalaisen nopeasti. 

 Klooriton liuotin. 

 Monipuolinen, sopii kaikille 
muottipinnoille. 

 

Fyysiset ominaisuudet:   
Ulkonäkö - Kirkas, väritön neste 
Tuoksu  - Ketoni/hiilivety 
Massa  - 0,848 g/cm3 
Leimahduspiste - <21 

o
C 

Säilytysaika - Kolme vuotta 
Varastointi - Palavien aineiden  

varasto (lisätietoja on 
turvallisuustiedoissa). 

 
Huomautus: muotin puhdistaminen on tehtävä 
hyvin tuuletetussa tilassa.  Puhdistuksen aikana 
on käytettävä liuottimilta suojaavia käsineitä ja 
suojalaseja. 
 
Käyttö: 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä. 
 
Paksut kerrostumat ja hartsin jäämät voidaan 
poistaa hankausaineella, esimerkiksi kiillotus-
tahnalla tai jopa painepesurilla ennen Marbocote 
Mould Cleanerilla tapahtuvaa käsittelyä.  Kiillota 
tarvittaessa muotti, ennen kuin puhdistat sen 
Marbocote Mould Cleaneria.  

  

1. Imeytä runsaasti Marbocote Mould 
Cleaneria kuivaan puuvillakankaaseen.   

2. Käsittele kerralla noin 0,5 m
2
:n alue 

pyyhkimällä muotin pintaa. 

3. Pyyhi kostea kalvo pois toisella kuivalla 
kankaalla.  Älä anna kostean kalvon kui-
vua enne pyyhkimistä, koska liuottimen 
irrottamat epäpuhtaudet voivat silloin 
kiinnittyä uudelleen.  Jatka pyyhkimistä, 
kunnes muotin pinta on kuiva. 

4. Toista vaiheita 1–3, kunnes ole käsitellyt 
koko pinnan. Limitä kulloinkin käsiteltävä 
alue riittäväsi jo käsitellyn alueen kanssa, 
jotta koko pinta puhdistuu varmasti.   

5. Jos jompikumpi kangas likaantuu tai jos 
toinen kangas tulee kosteaksi, vaihda se 
puhtaaseen ja toista vaiheita 1–4. 

6. Lisää Marbocote Mould Cleaneria usein 
kankaaseen. 

7. Jatka, kunnes koko muotti on käsitelty.   

Puhtauden testaaminen:   
 
Katso muotin pintaa ja tarkista, näkyykö siinä 
likaa tai raitoja. Toista puhdistustoimet tarvittaes-
sa alueella, jossa merkkejä on. Testaa pinnan 
puhtaus painamalla tavallinen teippi (esimerkiksi 
suojateippi) muotin pintaan. Teipin olisi tartuttava 
niin lujasti, että sitä poistettaessa tuntuu selvä 
vastus. Jos teippi ei tartu, puhdista alue 
uudelleen.  

Huomautus: 

Jos kiillotat lasikuituvahvisteisten osien valmista-
miseen tarkoitettua muottia, on suositeltavaa 
käyttää kiillotusainetta, joka ei sisällä vahaa.  Jos 
kiillote sisältää vahaa, se muodostaa keino-
tekoisen kiillon, joka himmenee, kun pinta 
käsitellään Marbocote Mould Cleanerilla. 

 

MUOTINPUHDISTUSAINE   


