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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Anti-Spatter Spray

Bezsilikonowy

WEICON Anti-Spatter Spray nie zawiera silikonu i przeznaczony
jest do czyszczenia oraz utrzymywania w czystości dyszy
spawalniczych. Jednocześnie zabezpiecza przed przywieraniem
odprysków spawalnicznych do dyszy gazowych oraz powierzchni
obrabianych, bez wpływu na jakość spawu. Anti-Spatter Spray
zapobiega przywieraniu odprysków do dyszy gazowych i
powierzchni metalu, zapewnia pełną ochronę podczas spawania,
eliminuje konieczność mechanicznego czyszczenia powierzchni
po spawaniu a także umożliwia dalszą obróbkę metalu (np.
galwanizację) bez konieczności dodatkowego czyszczenia. W
szczególnych przypadkach nadmiar preparatu usuwa się za
pomocą

WEICON Cleaner S.
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Zapach rozpuszczalniki

Właściwości Atest SLV, bezsilikonowy

nie zawiera silikonów tak

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

ISSA-Code 53.402.44

IMPA-Code 450842

Obróbka
Schweißdüsen aus ca. 15 cm einsprühen. Zum Schutz der
Werkstückoberfläche diese aus ca. 25 cm und etwa 10 cm rechts
und links der Schweißnaht einsprühen. In Hohlkörpern und engen
Räumen Schweißvorgang erst nach Ablüften des Treibmittels
beginnen.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11700400-51 Anti-Spatter Spray 400 ml


