
 

Spoločnosť EISC predstavuje: 
MOULDPRO, kompletný program pre 
ošetrenie foriem a produkciu výliskov 
Spoločnosť EUROPEAN INDUSTRIAL SUPPLY COMPANY s.r.o. ponúka na trhu overené 
produkty určené pre vstrekovanie plastov. V širokej škále produktov nájdete aj komplexnú 
Mouldpro produktovú radu.  

 

  

   
 
Čistiace spreje: 
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1. Čistič a odmasťovač Mould Cleaner/Degreaser MCD 401 vhodný na odstránenie oleja, 
mastnoty a voskových rezíduí z formy. Aerosol je bez obsahu fluorouhlovodíkov. 
 
2. Odstraňovač polymérov a ťažko rozpustných zvyškov s označením Mould 
Cleaner/Polymer Remover MPR 401. Vodou rozpustný, vysoko aktívny organický čistič. 
Aerosol je bez obsahu fluorouhlovodíkov. 
 
3. Novinkou je čistiaci a leštiaci sprej Mould Polish/Cleaner MPP500 s leštiacim 
detergentom pre čistenie foriem a akýchkoľvek kovov od zvyškov plastov, usadenín (aj 
minerálnych), povlakov a hrdze. Je bezrozpúšťadlový, neabrazívny, netoxický a bez zápachu. 
 
4. NOVINKA ROKU 2011: MOULD CITRUS CLEANER MCD 451, vysoko účinné 
rozpúšťadlo na báze citrusu. Ideálna alternatíva k tradične používaným chlorovaným alebo 
vysoko prchavým rozpúšťadlovým čističom. Pomaly schnúce, čo umožňuje maximálne 
čistiace výsledky. 
 
- Na báze prírodných produktov, vysoko účinný čistič a odmasťovač 
- Úplne biologicky odbúrateľný 
- Výborné penetračné vlastnosti 
- Klasifikovaný ako nehorľavý 
- Efektívny pre široký rozsah znečistenia ako sú oleje, mazivá, dechty, živice, silikóny, 
adhéziva ana báze gumy, farby na báze olejov, atramentových farieb a farbív 
- Bezpečný pre kovy a väčšinu plastov 
- Príjemná pomarančová vôňa  
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Separačný bezsilikónový sprej: 
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Univerzálny bezsilikónový separátor Mould Release, Silicon Free MRN401 na báze 
syntetických olejov. Vysoko kvalitný osvedčený prostriedok určený pre bezproblémové 
lisovanie. Šetrí čas, skracuje dĺžku cyklov a redukuje počet nepodarkov. Prostriedok je šetrný 
pre formy a vhodný ako pre produkciu/lisovanie termoplastov, tak aj termosetov. 
    
Konzervanty na formy: 
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1. Mould Protect, Green je zelený konzervant dodávaný vo forme spreja ako MPG401 a ako 
5 litrové balenie MPG501 .  
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2. Mould Protect, Clear je transparentný konzervant dodávaný vo forme spreja ako 
MPW401 a ako 5 litrové balenie MPW501 .  
   
Oba typy antikoróznych prostriedkov zabezpečujú dlhodobú ochranu pre demontované 
raznice, formy a ich časti. Tým je zabezpečené, že vaša forma je vždy pripravená na použitie, 
udržuje sa jej kvalita a zostáva efektívnou.  
Pred použitím nie je nutné odstrániť ochranný film. Tieto prípravky nestekajú.  
   
Mazivá na vyhadzovače vo forme: 

 

  

   
   
1. Sprej Ejector Pin Lubricant MEL401 , pracovná teplota od -30 až do 150°C.  
2. Mazivo Food Grade Lubricant MLF500, pracovná teplota až do 270 °C, vhodné aj pre 
potravinársky priemysel  
   
Oba prostriedky zabezpečujú hladký pohyb pohyblivých častí a dôsledne zabraňujú 
poškodeniu alebo zadreniu.  

Sú určené pre klzné plochy a vyrážače. Tenkovrstvové  mazanie a dlhodobé mazanie plus 
vynikajúca ochrana proti korózií. 

 
Čistiace granuláty na šneky MasterClean: 
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Teraz aj vo forme koncentrátu MultiPurge.  
 
Bezpečné a rýchle čistenie valcov, šnekov a trysiek.  
Rada čistiacich granulátov vhodných pre vstrekovanie plastov, vyfukovanie a vytlačovanie.  
 
MasterClean MC200 a MC100 je dostupný v baleniach po 20 kg.  
 
Koncentrovaný čistiaci granulát MultiPurge – nová čistiaca zmes, ktorá môže byť zmiešaná s 
pôvodným materiálom a je tak ideálna pre použitie so všetkými typmi polymérov.  

MultiPurge MP1X, MP5X, MP10X a MP20X je dostupný v baleniach po 1 kg, 5 kg, 10 kg 
a 20 kg.  
 
Všetky uvedené produkty nájdete aj na stránke http://www.eisc.sk/ resp. http://www.eisc.cz/ 
kde si môžete stiahnuť aj najnovší katalóg MOULDPRO produktov a navštíviť  e-shop. 
Nachádza sa tam komplexná ponuka komodít a spotrebného tovaru vhodných pre Vašu 
produkciu.  
 
Tím spoločnosti EISC Vám rád poradí a obratom poskytne technickú podporu  pri riešení 
Vašich dopytov nielen v oblasti starostlivosti o formy, ale aj v iných otázkach týkajúcich sa 
vstrekovania plastov.  
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