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Tuotteen kuvaus:   
Marbocote

®
 Mould Sealer on lasikuitu-

vahvisteisten polyesteri- (GRP), vinyyliesteri-, 
epoksi- ja metallimuottien huokoslakka.  Marbo-
cote Mould Sealer on edistyksellinen polyesteri-
hartsi, joka sisältää orgaanista liuotinta. Hartsi 
tukkii muotin pinnalla olevat pienet huokoset ja 
täyttää pienet naarmut.  Tuloksena on sileä, kiil-
tävä pinta, johon voidaan lisätä muita Marbocote-
pintakäsittelyaineita. Marbocote Mould Sealeria 
suositellaan käytettäväksi erityisesti uusissa muo-
teissa ja vanhojen muottien korjatuissa kohdissa.     
 

Tuotteen edut:   
 Tehokas muotin tiivistys- ja 

esikäsittelyaine. 

 Helppo levittää. 

 Lisää muotin kiiltoa (ks. 
käsittelyohjeet). 

 Lähes hajuton. 

 Kertyminen muottipintaan vähäistä. 

 Monipuolinen, sopii kaikille 
muottipinnoille. 

 Kestävä. Kalvo sopii irrotusaineen 
pohjaksi. 

 

Fyysiset ominaisuudet:   
Ulkonäkö - Kirkas, väritön neste 
Tuoksu  - Hiilivety 
Massa  - 0,762 g/cm3 
Leimahduspiste - >24

o
C 

Liuottimet - Alifaattinen hiilivety 
Peittävyys - 20–25 m

2
/L 

Säilytysaika - Yksi vuosi 
Varastointi - Palavien aineiden  

varasto (lisätietoja on 
turvallisuustiedoissa). 

 
Huomautus:   
Marbocote Mould Sealerin sisältämä polymeeri-
hartsi reagoi kosteuden kanssa. Muista sulkea 
astia käytön jälkeen. Marbocote Mould Sealer on 
heti käyttövalmis. Sitä ei tarvitse ravistaa eikä 
sekoittaa.  Älä sekoita sitä muihin tuotteisiin tai 
liuottimiin. 
Käyttö: 
Lue turvaohjeet ennen käyttöä. 

 
Kiillota muotti tarvittaessa, kunnes sen pinta on 
tarpeeksi kiiltävä. Marbocote Mould Sealeria saa 
levittää vain puhtaalle ja kuivalle muottipinnalle.  
Jos muotti on aiemmin käsitelty vahalla tai 
silikonipitoisella irrotusaineella, poista kaikki 
jäämät liuotinpohjaisella puhdistusaineella, kuten 
Marbocote Mould Cleanerilla. Muotin puhdistus ja 
Marbocote Mould Sealerin levitys olisi tehtävä 
hyvin tuuletetussa tilassa. 
 

1. Levitä Marbocote Mould Sealer puhtaalla, 
kuivalla puuvillakankaalla.   

2. Käsittele kerralla 0,5–1 m
2
:n alue 

pyyhkimällä kevyesti muotin pintaa.   

3. Odota 10–20 sekuntia (kunnes kostean 
kalvon reunat alkavat kuivua).  Pyyhi 
kosteaa pintaa kuivalla puuvillakankaalla.  
ÄLÄ pyyhi pintaa kuivaksi.  Voimakasta 
hankaamista tai kiillottamista ei tarvita.   

4. Jatka, kunnes koko muotti on käsitelty.  
Varmista, että kukin käsiteltävä alue 
menee riittävästi päällekkäin jo käsitellyn 
alueen kanssa.   

5. Anna kalvon kovettua ainakin 10 minuut-
tia ennen uusintakäsittelyä.  

6. Lisää vielä 2 kerrosta toistamalla vaiheita 
1-5 (yhteensä 3 kerrosta).   

7. Anna kalvon kovettua ainakin 30 minuut-
tia huoneenlämmössä, ennen Marbocote-
pintakäsittelyaineella tapahtuvaa käsit-
telyä  Kalvosta tulee kestävämpi, jos 
annat sen kovettua pidemmän aikaa tai 
käytät lämpöä (esim. 10 min 60 

o
C 

lämpötilassa). 

Pintakäsittely:   
Marbocote Mould Sealeria voidaan käyttää muo-
tin tiivistämiseen ja esikäsittelemiseen, ennen 
kuin muotti käsitellään jollakin Marbocote-
pintakäsittelyaineella (esim. Marbocote 220, 227, 
Fastcote LP, Spraycote FD, 516 FC ja 625X).  
Lisätietoja käytöstä on kunkin aineen omassa 
tuoteselosteessa. 

 

HUOKOSLAKKA   


