
Σειίδα 1 από 1/Έθδνζε: 09.08.2006 
Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο. Παξόηη έρνπλ γίλεη ζύκθσλα κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν, από όζν γλσξίδνπκε, δελ απνηεινύλ 
εγγύεζε. Όια ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντόληνο ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο γηα πξώηεο ύιεο πνπ νξίδνληαη ζην ζήκα πνηόηεηαο RAL “Candles” θαη ηεξνύλ ηα 
ζρεηηθά θξηηήξηα. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο αλαηξέμηε ζην «Φύιιν Γεδνκέλσλ Πξντόληνο» θαη ζην «Φύιιν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 
Υιηθώλ». Όιε ε θξαζενινγία απνηειεί πλεπκαηηθή καο ηδηνθηεζία. Sasol Wax GmbH, Worthdamm 13-27, D-20457 Hambourg, Tel.:+494078115-777, 
wax@de.sasol.com, www.sasolwax.com 
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Κερί παραφίνης για γέμιζμα 

δοτείοσ 

Sasolwax 6220 
  

Κερί παραφίνης για τρήζη ζε γσάλινα και παρόμοια δοτεία. 

 Σρεηηθά πςειό ζεκείν πήμεο 

 Καηάιιειν, ηδηαίηεξα γηα ζεξκά θιίκαηα 

 Βέιηηζηε πξόζθπζε ζε βάδα 

Τν θεξί παξαθίλεο Sasolwax 6220 βαζίδεηαη ζε ηξνπνπνηεκέλε βάζε θεξηνύ 

παξαθίλεο κε ρακειό ζεκείν ηήμεο θαη ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα 

λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε βάδα/δνρεία. 

Η βειηησκέλε ζπκπεξηθνξά ζπξξίθλσζεο νδεγεί ζε ηέιεηα εκθάληζε ζηηο/θαη 

δηακέζνπ πιεπξέο ηνπ βάδνπ/δνρείνπ. Έλα επηπξόζζεην πιενλέθηεκα είλαη ε 

επίηεπμε κηαο ηέιεηα νκαιήο επηθάλεηαο. Τν ρακειό ζεκείν ηήμεο εγγπάηαη όηη 

ην θεξί ζα θαίεη θαιά ζην βάδν/δνρείν αθόκε θη αλ ην θπηίιη είλαη θνληό. 

Κίλδπλνο όηη ε θιόγα κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε αηζάιε ή όηη απνζέζεηο κπνξνύλ 

λα εκθαληζηνύλ ζην ρείινο ηνπ βάδνπ, ειαρηζηνπνηείηαη ή απνθεύγεηαη. Τν 

πιηθό έρεη εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο γηα ηε δέζκεπζε ηνπ αξώκαηνο ζην θεξί. 

Γηα λα απνθηήζεηε θεξηά ρσξίο θπζαιίδεο αέξα, ηα γεκάηα δνρεία πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε ζεξκνζάιακν (70 -75 °C). Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ 

θεξηώλ εμαξηάηαη από ην ζρήκα θαη ην βάξνο ησλ θεξηώλ θαη ησλ δνρείσλ θαη 

είλαη κεηαμύ 1 θαη 3 σξώλ. Η πξνζθόιιεζε ηνπ πξντόληνο ζηα ηνηρώκαηα ηνπ 

δνρείνπ βειηηώλεηαη επίζεο κε απηήλ ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία. Παξαθαιείζηε 

λα πξνζέμεηε ην ζεκείν ηήμεο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο. 

Τν Κεξί Παξαθίλεο Sasolwax 6220 γηα γπάιηλα δνρεία είλαη δηαζέζηκν ζε 

πιάθεο. 

 


