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Rozdzielacz do form na bazie wosku 
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Opis produktu 
Honey Wax® to wyjątkowy wosk o wysokim połysku 
stosowany jako rozdzielacz do form w przemyśle 
kompozytowym. Jest to produkt na bazie najwyższej 
jakości wosku carnauba wzbogaconego o specjalne 
spoiwa i dodatki ułatwiające rozprowadzanie. 

Honey Wax® skraca czas pracy dzięki niezwykłej łatwości 
nakładania i polerowania. Jest to znakomity środek 
antyadhezyjny, który zapewnia powtarzalność, wysoki 
połysk, brak plam i doskonałe oddzielanie od formy. Jest 
łatwiejszy w aplikacji niż inne woski, a powstała powłoka 
jest bardzo trwała i odporna na ścieranie, dzięki czemu 
pozostaje nienaruszona po wielu rozformowaniach.  

 

Zastosowanie 
Do nowych i odnawianych form. 

 

Sposób użycia 

Zalecana procedura 
1. Powierzchnię formy należy starannie oczyścić ze 

wszystkich zanieczyszczeń jak oleje, smary, wosk, brud 
i resztki rozdzielacza poprzez ręczne wypolerowanie 
pastą polerską BuffAway™ 2000, a następnie umycie 
środkiem KantStik® Mold Cleaner. Kiedy forma jest już 
zupełnie sucha należy pokryć ją dwiema warstwami 
uszczelniacza KantStik® Sealer 1.0, aby zlikwidować 
jej porowatość. 

2. Wykonując okrężne ruchy należy nałożyć cienką, 
równą warstwę Honey Wax® używając gąbki lub czystej 
szmatki. Należy upewnić się, że cała powierzchnia 
formy została równomiernie pokryta.  

3. Powierzchnię należy zostawić aż do całkowitego 
zmatowienia. Proces ten powinien trwać od 1 do10 
minut, w zależności od temperatury otoczenia i 
wilgotności.  

4. Jak tylko powierzchnia wyschnie należy ją 
wypolerować na połysk używając czystej, chłonnej 
ściereczki lub ręcznika z mikrowłókien. 

5. Po 10-15 minutach należy rozpocząć kładzenie 
kolejnej warstwy Honey Wax®. 5-7 warstw wosku 
gwarantuje skuteczne wypełnienie porów i szczelne 
pokrycie powierzchni formy (liczba warstw zależy od 
jakości powierzchni formy). Po odformowaniu wyrobu 
należy położyć dwie kolejne warstwy. 

6. Przy trzecim odformowaniu wystarczy nałożyć jedną 
warstwę wosku. Od tego momentu możliwe są 
wielokrotne odformowania. 

7. W przypadku nowej formy, jeśli do produkcji używa 
się żywicy poliestrowej, w pierwszych dwóch cyklach 
po 5-7 warstwach Honey Wax® należy dodatkowo 
użyć alkoholu winylowego. Nie jest to konieczne, jeśli 
forma była już używana i została odnowiona. 

Przechowywanie 
Produkt zawiera łatwopalne rozpuszczalniki. Po każdym 
pojemnik należy na powrót zamknąć. Przechowywać w 
chłodnym i suchym pomieszczeniu z dobrą wentylacją. 
Przed użyciem należy zapoznać się z kartą 
charakterystyki produktu. Czas przydatności do użycia 
wynosi 36 miesięcy od daty produkcji.  

 

Opakowanie 
Honey Wax® jest dostępny w puszkach o pojemności 
~415ml, 12 puszek w kartonie. 

Pomoc techniczna 
Telefon: 800-227-5538 or 1 (717) 786-7355 
Email: CustomerService@StonerSolutions.com 

StonerMolding.com 

 
GWARANCJA ZERO RYZYKA. Stoner Molding gwarantuje pełną satysfakcję z 
produktu lub zwrot pieniędzy. Jeśli nie jesteś zadowolony z jakiekolwiek produktu 
Stoner Molding, możesz go zwrócić i otrzymasz pełną refundację. 
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