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Rozylit reinigingsgranulaat

Rozylit type T voor de reiniging van spuitgietmachines, blaasmachines en extruders

Rozylit reinigingsgranulaat reinigt de cilinder en 
de schroef van blaasmachines, spuitgietmachines 
en extruders grondig en snel.

• Temperatuurbereik van Rozylit type T 180-300°C

• Geschikt voor elke kleur- en materiaalwissel

• Ook geschikt voor de meeste hotrunners

• Reduceert het verlies van kostbaar granulaat

• Voor bijna alle thermoplasten bruikbaar

• Zelfs bij moeilijk te gebruiken materialen zoals bijv. Ryton en Polycarbonaat

• Weinig materiaalverbruik voor het complete reinigingsproces

• Voor een spuitgietmachine met 125 T en een schroefdiameter van 36mm  

 is slechts ca. 400 gram Rozylit nodig.

• Het reinigingsproces begint met een verwerkingstemperatuur van het te reinigen materiaal.

• De reiniging gebeurt door de korrels van het granulaat en is onschadelijk  

 voor de gezondheid.

• Spaart tijd en kosten: het reinigingsproces bij een 125 T machine duurt slechts ca. 6 minuten.

• Spuitneuzen met een opening > 1,5mm hoeven niet verwijderd te worden.

• bespaart kostbaar materiaal
• minder verlies bij kleur- en   
 materiaalwissel
• lager materiaalverbruik per reiniging
• korte ombouwtijden

Rozylit bespaart tijd  
en kosten:



Voor meer informatie zie onze website www.wilmod.nl of laat u voorlichten door één van onze medewerkers.
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Rozylit reinigingsgranulaat

Aanbevolen in te zetten hoeveelheden Rozylit voor de reiniging van schroef en cilinder van: 

Spuitgietmachines

Schroefdiameter  32 36 60 95  150

Spuitvolume (g)  80 140 340-570 1100-1600 2800-3400

Rozylit hoeveelheid (kg) 0,4 0,5 1,0 2,0  3,0

Extruders en blaasmachines

Schroefdiameter  40 65 90 115 120

Rozylit hoeveelheid (kg) 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 

versie 2019-01

Volgorde van een reinigingsproces bij spuitgietmachines: 
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Stel de cilindertemperatuur in op de laagste verwerkingstemperatuur van 

het materiaal dat zich bevindt in de spuitcilinder.

Giet het Rozylit in de aanbevolen hoeveelheid onvermengd in de trechter, 

net zo lang tot het helder uit de spuitneus komt.

Spuit het te reinigen materiaal uit de cilinder.

Reduceer het schroeftoerental met 25-30%.

Doseer kort met verhoogde schroeftegendruk.

Het nieuwe materiaal kan men vervolgens gaan doseren.

Spuit nu met korte tussenpozen het restmateriaal uit en verhoog 

het schroeftoerental.

Stel de temperatuur in op de verwerkingstemperatuur van het 

eerst te gebruiken materiaal.

Controleer of de melt vrij is van oud materiaal en reinig de trechter 

grondig van Rozylit voordat u het nieuwe materiaal toevoegt.

Zet het spuitaggregaat in de achterste stand.

Verwijder afsluitbare spuitneuzen en spuitneuzen met een opening < 1,5mm.


