รายละเอียดสินคา
กรรมสิทธิ์ของ เรซิ่นซึ่งประกอบดวย โพลีเมอรทําจาก
siloxane ดัดแปลงเพื่อสรางการยึดเกาะและถอดแบบ
โดยการใชระบบการระเหยของโซลเวนท น้ํายาถอด
แบบชนิดกึ่งถาวร
สวนประกอบ
เปนกรรมสิทธิ์ของเรซิ่น ใชการผสมผสานดวยตัวทํา
ละลาย
การจัดเก็บ
มีความไวตอความชื้น ควรเก็บในที่ปดสนิท
ขอควรระวัง : ใชงานที่อุณหภูมิหอง ไมสามารถใชกับ
แมพิมพรอน (ที่อุณหภูมิมากกวา 350F / 177C )
ลดการสัมผัสกับบรรยากาศ อยานํากลับมาเทผสมใน
กระปองเก็บในอุณหภูมิที่สงู กวาจุดเยือกแข็ง และต่ํา
กวาอุณหภูมิ 100F / 38C ไมใหเจือจาง
คุณลักษณะเดน
ทําใหถอดชิ้นงานไดอยางงายมากขึ้น ทําความสะอาด
ดวยตนเองไดมีความเงาสูง เช็ดออกงาย มีความลื่นมาก
ไมมีการหลุดรอนกอน หรือเกิดรอยตาปลาบน
เจลโคตกอน
การใชประโยชน
เหมาะอยางยิ่งสําหรับ เรซิน เชน ISO, Ortho , DCPD
และ PET, เชนเดียวกับ เรซินไวนิลเอสเตอร ทํางานได
ดีสําหรับ ทั้งมีเจลโคต และ ชิ้นสวนที่ไมมเี จลโคต

คุณสมบัติโดยทั่วไป
ประสิทธิภาพของ
สวนผสม
สี
ความถวงจําเพาะ
จุดวาปไฟ
อายุการเก็บรักษา

< 2%
ฟางขาว
0.72 @25°C
<73°F / <23°C
(C.O.C)TBD
12 เดือนนับจากวันทีเ่ ปด
ภาชนะ
Aliphatic Hydrocarbons
พาราฟน (น้ํามันกาซ)

โซลเวนท
กลิ่น
การเตรียมแมพิมพ
พื้นผิวแมพิมพควรจะสะอาดและปราศจากใชกอนหนา
นี้ และสารปนเปอนบนพื้นผิว แมพิมพใหมและ
แมพิมพสะอาด หรือแมพิมพถอดยาก:
การลงน้ํายาใช 2-3 ครั้ง Xtend AMS Mold Sealer หรือ
Xtend XTR mold sealer แนะนํากอนการใชงานของ
Xtend 838
การใชงาน
ลงน้ํายา Xtend 838 จํานวน 3-5 ครั้ง ทิ้งไวประมาณ
15-20 นาทีระหวางแตละชั้น แมพิมพใหมหรือพื้นผิวที่
มีรูพรุนอาจตองลงน้ํายาเพิม่ เติม
แนะนําควรเพิม่ เวลาในการแข็งตัวของน้ํายา สําหรับ
อุณหภูมิแมพมิ พต่ํากวา 65 ° F (18 ° C)

วิธีการใชงาน
1) นําไปใชกับแมพิมพที่อณ
ุ หภูมิปกติ โดยเช็ดดวย
กระดาษทอทีส่ ะอาด เชน Scott Shop Roll
Kimberly-Clark WorkHorse WypAll หรือ
กระดาษเช็ดทําความสะอาดสําหรับงานหนัก หรือ ผา
ฝายสีฟอกขาว 100% ก็ยังสามารถใชได
2) การทํางานทําทีละสวน ลงน้ํายาอยางตอเนื่องเบาๆ
เปนแผนทาใหทั่วพื้นที่ประมาณตาราง 4'-6 '(0.3-0.8
ตรม) หรือขนาดที่คุณสะดวกสามารถเช็ดกอนที่มันจะ
แหง แผนเปยกที่ดีควรจะใช ไมใหเกิดรอย ไมเปนแอง
น้ําหรือหยดน้าํ
3) ในขณะที่ Xtend 838 เริ่มจะระเหยไป (3-15 วินาที)
ใหใชผาสะอาดกระดาษแหงหรือผาเช็ดพื้นผิวใหเงา
งาม โดยทําในสามขั้นตอน
ก) เริ่มตนจากวงขอบพื้นที่ ทาใหเปยก และการทาตอ
เขาไปในสวนกลาง เช็ดใหทวั่ บริเวณ
ข) พลิกผาไปดานแหง
ค) เช็ดพื้นผิวอีกครั้งโดยใชการเคลื่อนไหวมือลูกใหทวั่
เบาๆ
ไมจําเปนตองเพิ่มแรงกดสําหรับบริเวณแนวเสน จะ
เห็นความเงามากขึ้น
4) ถาลายเสนใด ๆ ยังคงอยูหลังจากการลงพื้นผิว
ทั้งหมด เพียงแคทาซ้ําพื้นทีใ่ หเปยกดวย 838 อีกครั้ง
โดยเช็ดพื้นที่เปนรอยอยางจริงจังแลวเช็ดออกดวยผา
แหงอีกครั้ง
การทําปฏิกิริยา
การทําปฏิกิริยาขั้นสุดทาย แนะนําเปนเวลา1ชั่วโมง
กอนจะนําไปงานโมล

การผลิต
เพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด ขั้นตอนการลงซ้ําจะสามารถเพิ่ม
ประโยชนไดมาก วิธีการทีด่ ีคือการ ใชน้ํายาเช็ดอีกครั้ง
หลังการถอดแมพิมพครั้งแรก อีกครั้งหลังจากถอดครั้ง
ที่สาม และอีกครั้งหลังในการถอดครั้งที่หา นอกจากนี้
ยังเปนความคิดที่ดีที่จะทาซ้ําบอยมากขึ้น บนขอบเสี่ยง
ในการถอด พืน้ ที่ความโคงมาก และสวนที่สึกหรอสูง
ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการถอด และใหการปองกัน
แมพิมพที่ดีทสี่ ุดสําหรับแมพิมพ
การบํารุงรักษา
โมโนสไตรีนที่เปนคราบเกาะหนาขึน้ สามารถลางออก
ไดอยางรวดเร็ว ดวยการเช็ดอะซีโตน และควรลงซ้ํา
ดวย 838 กอนจะนํามาใช
หากคราบการเกาะตัวยังคงมีอยู: ทาบริเวณที่สกปรก
ดวย AXEL CX-500 ทําความสะอาดและเช็ดออกดวย
ผาแหงที่สะอาด
ติดตามดวย Xtend 838 จํานวน 2 ครั้ง หรือมากกวา รอ
15 นาทีระหวางแตละครั้ง หลังจาก 30 นาที ทดสอบ
การยึดติดดวยเทปเพื่อใหมนั่ ใจวาแมพิมพไดรับการ
บูรณะใหอยูใ นสภาพที่ดี
ในสภาพมีคราบติดมาก (มักจะเกี่ยวของกับการใชงาน
โมลปด):
น้ํายาลางคราบหนัก CX-525 (ทําความสะอาดสูตร
เฉพาะที่จะลางคราบสไตรีน)
CX-200HS ลางคราบหรือโดยการขัดแมพมิ พที่มีคราบ
น้ํายาขัดหยาบหรือขัดเงา น้ํายานี้จะลบคราบทั้งหมดที่
สะสมและหลุดออก นอกจากนี้ยังจะปรับสภาพ
แมพิมพสําหรับลงน้ํายาแทรกเพิ่มใน ขั้นตอนเริ่มตน
จากขั้นตอนหนึ่งในการปรับสภาพแมพิมพ

การลางออก
ใช CX-200HS ตามดวยน้ําเช็ดและทําความสะอาด ดี
ตองานทั่วไป เชนเดียวกับ Axel CX-500
 เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของสินคานี้ เรา
จําเปนตองมีการใชภาชนะทีส่ ะอาดปดสนิท
ภาชนะที่เราพบวาเหมาะที่สดุ เปนขวด HDPE
ที่มีฝาแชมพูบบี ฝาพับปดได การใชเพียง
จํานวนเล็กนอยแตละครั้ง อากาศจะถูกผานได
นอยเชนกัน หากใชแกลลอน
ควรจะแบงถายเขามาในประเภทขวด HDPE ที่
อธิบายขางตน กอนใชงาน หากรองขอ เรา
สามารถจัดหาตัวอยางขวดและแหลงขายได
ลูกคาที่ซื้อปริมาณมากในถังใหญ จะตองใช
สารดูดความชืน้ ทําใหแหงทีต่ ิดมา เพื่อให
มั่นใจวาผลการใชงานดี มีการเปดใชที่
เหมาะสม

XTEND เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Axel
Pleastics Recearch , Inc
ขอมูลนี้จะถูกจัดมาสําหรับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางเทคนิค การทํางาน ที่มีความเสี่ยง ของตัวเอง
AXEL เชื่อวา ขอมูลที่มีความถูกตอง ถึงแมวาบริษัทฯ
ไมรับผิดชอบในความถูกตอง ของขอมูลนี้
กระบวนการทีเ่ ฉพาะเจาะจง ใดๆ หรือ การประยุกตใช
นอกจากนี้ AXEL จะ ไมรบั ผิดชอบ ความเสียหายใด ๆ
จาก ทางตรงและ / หรือ เปนผลสืบเนื่อง ใด ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น จากการใช หรือ การใชที่ไมใช ของผลิตภัณฑ
AXEL หรือขอมูล ที่จัดทําโดย บริษัท ไดรับการแตงตั้ง
หรือผูแทน ของมัน

