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As sugestões de uso constante acima são dadas em boa fé, mas não se 
constituem em garantias de qualquer espécie. Recomenda-se aos clientes 
conduzirem seus próprios testes, antes do uso em escala industrial. O transpor-
te e manejo de nossos produtos exigem fiel observância das disposições 
constantes nas Fichas de Emergência e Manuseio. 
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      vendas.brazil@ask-chemicals.com 

ZIP SLIP™ 130 H 
 
Agente desmoldante para Cura a Frio 

 Características 

Zip Slip™ 130 H é um desmoldante a base de silicone, desenvolvido para ser usado no 
processo de caixa fria, podendo ser utilizado em processos de cura a frio, em caixas de ma-
chos e moldes. 

 Aplicação 

Aplica-se com pistola de pintura, formando um spray, como uma névoa muita fina. Deve-se 
cobrir todo o modelo quando em produção, evitando aplicar em excesso. Permite a extração 
de vários moldes e machos com uma aplicação. 

Zip Slip™ 130H age através da formação de um filme, que impede o contato da areia com 
o modelo ou caixa de macho, permitindo uma perfeita extração do molde ou macho, mes-
mo após longo tempo de trabalho. Não contém solventes ou água o que garante um traba-
lho com o ferramental limpo. 

 Armazenagem 

Deve ser estocado a temperatura ambiente, em lugar seco e fresco. 

Vida útil: 12 meses 

 Manipulação 

Utilizar EPI’s indicados. Evitar contato com a pele, olhos e roupas.  

Para mais informações consulte o item n º 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de In-
formações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). 

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança 
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Aspecto: 

Líquido 
Incolor 
Levemente 
Turvo 

Não Voláteis:   98 – 100% 
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Cold Box 

No bake 


