Polermidler • Slipmidler • Rensemidler
Til polyester- og epoxyforme

Enhver GRP producent har brug for poler- og slipmidler hver dag. Vi tilbyder en
produktlinie fra Büfa, der gør dette arbejde så let som muligt. Læs mere om
dette nedenfor.
Generelt: Brug altid rene klude i arbejdet med poler- og slipmidler samt formrens!.
Polermidler
BF 50 - Polerpasta • grov
Fjerner grove mærker og ridser i forme.
BF 100 - Polerpasta • medium
Fjerner slibemærker i forme og færdige dele. Kan poleres til højglans, også på oxiderede lakker o.lign.
BF 150 - Polerpasta • fin
Bruges som sidste finish/højglans i forme og færdige emner, samt uregelmæssigheder i polyurethan-lak.
BF 200 - Polervæske • grov
Til forberedelse og vedligeholdelse af forme. Fjerner grove mærker, ridser og uregelmæssigheder.
Også til rens og polering af plastikdele og malede overflader samt til at fjerne oxidering eller ridser fra metal.
BF 300 - Polervæske • medium
Til forberedelse og vedligeholdelse af forme, færdige emner, metal og gamle malede overflader. Bruges
hovedsagligt ovenpå BF 200 eller BF 50 eller på overflader der ikke er alt for oxiderede eller ridsede.
BF 400 - Polervæske • fin
Giver ekstra fin finish, blanke overflader og høj glans. Bruges ovenpå BF 50, BF 100, BF 200 eller
BF 300 og til at fjerne uregelmæssigheder på nymalede PU- eller AC-malinger.

Slipmidler (voks)
BF 500 – Flydende voks
BF 500 er udviklet til at optimere formens levetid/holdbarhed. BF 500 er udviklet til nye eller modificerede forme,
og fungerer som vedligeholdelses- og reperationsvoks mellem hver afformning. BF 500 er ikke en grundvoks, men
en fremragende formvoks.
BF 700 – Fast voks
BF 700 er en koncentreret emulsionspasta af ren Canuba voks, og er en fremragende grundvoks til arbejde i form.
Brugt rigtigt, forebygger BF 700 opbygning af voks og for tidlig afformning. BF 700 kan påføres hurtigt pga. dens
korte tørretid.

Rensemidler
BF 1000 – Biologisk nedbrydeligt rensemiddel
BF 1000 er et effektivt vandbaseret rensemiddel, specielt udviklet til at imødegå miljø- og sikkerhedskrav. BF 1000
renser effektivt forme, færdige emner, værktøj, maskiner, olie, sod, fedt eller andet industrielt snavs. BF 1000 er
specielt effektiv ved højtryks-rensning. BF 1000 er en vandbaseret alkaline opløsning af tensid der er fri for fosfater
og alifatisk eller aromastof opløsningsmidler. BF 1000 er 99% biologisk nedbrydelig. Bruges i polyester-, epoxy-,
aluminium- eller nikkelforme.
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