
 
4Clean pure 
inžekciniam liejimui 
 
4Cleanpure yra valymo kompaundas granulėmis, koncentratas, kuris turi būti sumaišyti 10% su kiekvienu 
termoplastiku. Jis ypač tinkamas išvalyti talpas, sliekus, purkštukus ir “hot runners” nuo anglies liekanų, 
intarpų, teršalų, taip pat keičiant spalvą ir medžiagą. 
 
Temperatūros diapazonas: 
 4Cleanpure veikia efektyviai nuo 80 ° C iki 420 ° C. 
Reikalinga paruošti mišinį su savo termoplastiku, kuris būtų atsparus mašinos darbinei temperatūrai ir 
valomai medžiagai. 
 
4Cleanpure yra bekvapis, netoksiškas, jo sudėtyje nėra tirpiklių, ir jis nėra abrazyvinis. 
Visi, 4Cleanpure komponentai yra kvalifikuojami kaip visuotinai pripažįstamais saugiais pagal  FDA (GRAS). 
4Cleanpure yra saugus aplinkai. 
 
Kaip naudotis:  
4Cleanpure yra granulių formoje. Prieš jį naudojant, reikia paruošti mišinį. 

 
1. Sužinokite savo mašinos galią, kilogramais, nuo padavimo iki purkštukų. 
Inžekcinė galia –jei bendras inžekcinės mašinos talpos dydis (svoris) gali būti liejamas dalimis, tai ir bus 
vadinama inžekcinė talpa  
 
2. Paruošti mišinį su 10% 4Cleanpure ir 90% savo termoplastiko (dervos MFI turi būti lygus arba mažesnis  
nei medžiagos, kuri turi būti pašalinta), bendras mišinio kiekis turi būti lygus 1-1,5 kartotinis inžekciniai galiai. 
 
3. Padalinkite paruoštą mišinio kiekį į 2 lygias dalis ir padarykite tą patį su originaliu termoplastiku, kurį  
pasirinkote valymui. 
. 
4. Visiškai pašalinkite prieš tai buvusį polimerą 
 
5. Padidinti 10 ° -20 ° C slieko ir purkštukų temperaturą. 

 



 
 6. Užpildykite mašinos talpą pirmiausiai originaliu termoplastiku, po to su pasiruoštu  mišiniu su  
4Cleanpure. 
 
Naudokite ½ paruošto mišinio ir pridėkite originalių termoplastiką 
Išmeskite nuolat mišinį su 4Cleanpure, iš purkštukų. 
 
7. Kartokite 2 kartus 6 žingsnį iki išmetamas mišinys su originaliu termoplastiku bus  visiškai švarus 
(Tai priklauso nuo jūsų mašinos užteršimo) 
. 
Pastaba: paskutinis žingsnis turi būti padaryta su originaliu termoplastiku nustatytu kitai gamybai. 
 
Kaip valyti “hot runners” (po talpos, slieko ir purkštukų valymo): 
 
1. Padidinkite “hot runners” temperatūrą, maksimaliai kiek leidžia naudojama medžiaga. 
 
2. Su atviru liejimu pakraukite originaliu termoplastiką ir po to išvalykite. 
   
3. Išvalyti su pusę paruošto mišinio. Nedelsiant pridėti originalaus termplastiko*.: 
Išvalykite kaip įmanoma greičiau 
 
4. Pakartokite 3 veiksmą su originaliu termoplastiku, kol išmetamas mišinys bus visiškai švarus 
 
5. Pradėkite naują gamybą. 
 
* Labai svarbu pridėti plastiko iš karto po mišinio įdėjimo tam, kad išlaikyti tinkamą priešslėgį 
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