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MATERIAŁY POMOCNICZE 

USZCZELNIACZ  
 
 
 

 
 
 
 
 
OPIS: 
 
Uszczelniacz Mikon® 699 MC jest łatwym w użyciu uszczelniaczem na bazie rozpuszczalnika, który najlepiej nadaje się 
do uszczelniania zielonych, porowatych lub naprawionych form przed użyciem zwykłych półstałych środków 
antyadhezyjnych z naszej serii produktów Mikon®. Aktywne składniki zawarte w Sealer Mikon® 699 MC pomagają  
w specyficznym uszczelnianiu porowatych powierzchni formy. Uszczelniacz Mikon® 699 wykazuje stabilność termiczną 
do 450°C (842°F), zakres temperatury stosowania wynosi od 10 do 80°C (50-176°F). 
 
ZASTOSOWANIE: 
 
Uszczelniacz Mikon® 699 MC jest uniwersalnym uszczelniaczem odpowiednim do obróbki poliestrowych, 
termoutwardzalnych żywic oraz żywic epoksydowych i fenolowych na dowolnej powierzchni formy. 
 
SPOSÓB APLIKACJI: 
 
Przed pierwszym zastosowaniem Uszczelniacza Mikon® 699 MC należy dokładnie wyczyścić formy z brudu i pozostałości 
dawnego środka antyadhezyjnego. W tym konkretnym celu zalecamy użycie naszego Cleaner Mikon® R-52. Kontynuuj 
czyszczenie zimnych form szybko odparowującym rozpuszczalnikiem, aby wyeliminować wszelkie pozostałości tłuszczu 
i wosku. Użyj czystej, niepozostawiającej włókien tkaniny bawełnianej, aby nałożyć cienką warstwę Uszczelniacza 
Mikon® 699 MC na powierzchnię formy. Natychmiast po nałożeniu Uszczelniacza Mikon® 699 MC, użyj drugiej czystej 
szmatki, aby wypolerować powierzchnię formy. Zalecamy stosowanie minimum 2 warstw. Każdą pojedynczą warstwę 
należy pozostawić do utwardzenia przez 5-10 minut. Po nałożeniu wszystkich warstw Uszczelniacza Mikon® 699 MC, 
przed rozpoczęciem produkcji zalecamy nałożenie naszego półstałego środka antyadhezyjnego Mikon® 700 MC lub 
Mikon® 765 MC. 
 
DANE TECHNICZNE: 
 
Skład: mieszanina żywic w rozpuszczalniku 
Wygląd: bezbarwna ciecz 
Gęstość [g/cm3]: około 0,8 
Zapłon [°C]: >25 
 
PRZECHOWYWANIE: 
 
Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach i chronić przed mrozem, ciepłem i bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Jeśli te zasady są przestrzegane, produkt może być przechowywany przez co najmniej 
24 miesiące. Data ważności jest podana pod datą produkcji na etykietach każdego pojemnika. 
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OPAKOWANIA:      
 
Towar dostępny w opakowaniach 0,38 kg / 3,8 kg / 7,6 kg 
 
GWARANCJA: 
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i transportu są podane w karcie charakterystyki bezpieczeństwa materiału. 
Informacje techniczne o produktach i dane oparte są na najlepszych dostępnych informacjach i nie stanowią gwarancji 
lub patentu wszelkiego rodzaju naruszenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatności produktu 
przed jego użyciem w produkcji. Powyższe dane nie stanowią uzasadnione części specyfikacji, dla których niezbędne są 
dodatkowe oddzielne umowy. 
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