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Karta techniczna 

Creator WG  
Poliestrowa folia ochronna 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI 

Creator WG  (Weather Guard) – jest dwukomponentową, poliestrową, elastyczną folią. Jej zadaniem jest zabezpieczenie 
powierzchni np. formy, modeli przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami atmosferycznymi. Produkt jest 
aplikowany za pomocą pistoletu natryskowego na powierzchnie gładkie, niechłonne, pokryte woskiem rozdzielającym. 
Folia jest łatwo usuwalna i nie pozostawia śladów nanoszenia. Produkt po zmieszaniu komponentów ma lepkość gotową 
do aplikacji. 

PRODUKTY POWIĄZANE 

Cetox 20OE utwardzacz 

PODŁOŻA 

Pasty narzędziowe, żelkoty Odtłuścić z pyłu po czym nanieść warstwę wosku rozdzielającego 

Creator Gloss Odtłuścić z pyłu po czym nanieść warstwę wosku rozdzielającego 

Uwaga:  nie nanosić produktu na nawierzchnie chropowate lub chłonne. Przed pokryciem całego elementu zaleca się 
sprawdzenie kompatybilności i efektu działania Creator WG  na mniejszej powierzchni. 

PROPORCJE MIESZANIA 

 
 

wagowo objętościowo 

Creator  WG 

CETOX 20 OE 

100g    

4-5g                 

100ml 

6-7ml 

UWAGA : Bardzo dokładnie wymieszać. 

ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH LZO (VOC) 

VOC II/B/c  limit*  

VOC rzeczywiste 

540 g/l 

300 g/l 

* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji według Dyrektywy UE 2004/42/CE 

CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA Z UTWARDZAC ZEM 

 

 

20 min w temp 21°C 

CZAS SCHNIĘCIA 

 

 
3 godziny w 21°C 
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KOLOR  

Biały 

WARUNKI APLIKACJI  

Zaleca się aplikację folii w temperaturze wyższej niż 10°C i wilgotności nie większej niż 80%. 

APLIKACJA  

 

 

 

Dysza 

2,5 

Ciśnienie 

2-3 bary 

Odległość 

15-20 cm 

Zużycie 

 Nie przekraczać 450 µm w pojedyńczej warstwie. Maxymalnie 2 warstwy w odstępach 15-20 minutowych. Zuzycie od 
500 do 800 g/m2 

CZYSZCZENIE SPRZĘTU 

Rozcieńczalnik do szpachlówki natryskowej lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA  

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.  

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. 

TERMINY PRZYDATNOŚCI  

Creator  WG 12 miesięcy/20°C 

CETOX-20OE 18 miesięcy/20°C 

BEZPIECZEŃSTWO  

Patrz Karta Charakterystyki 

UWAGI 

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.   

INNE INFORMACJE 

Numer rejestrowy: 000024104 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane  zawarte w 
niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. 
Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie             z 
zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie 
różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy 
miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
 
 


