SPECTRA WT 20 0101 ready to use
priamo použiteľná separačná kvapalina bez obsahu silikónu

Popis produktu
SPECTRA WT 20
Výrobok SPECTRA WT 20 0101 je vodná separačná látka
bez obsahu silikónu priamo použiteľná pre zváraciu techniku
na báze vysoko účinných, vo vode rozpustných syntetických
esterových olejov.
SPECTRA WT 20 0101 zabraňuje napekaniu rozstreku pri
zváraní na hlavách horákov, opracovávaných dielcoch
a robotoch a výrazne zvyšuje životnosť horákov.
SPECTRA WT 20 0101 umožňuje rýchlu výmenu a čistenie
trysiek. Následné povrchové úpravy ako napr. lakovanie,
potlač, lepenie, atď. sú vhodné ( odporúča sa vykonať
skúšku vhodnosti )
SPECTRA WT 20 0101 má vysokú účinnosť, produkt
netreba dodatočne riediť je priamo použiteľný.

● elektricky vodivý, bez zápachu
● nemá vplyv na pórovitosť a trhliny
za studena
● bez silikónu a rozpúšťadiel
● biologicky odbúrateľný
● bezproblémová povrchová úprava
(lakovanie, farbenie, zinkovanie ...)
● ľahká omývateľnosť
● obsahuje antikorózne inhibítory
● vysoko efektívny
● dobrá priľnavosť a antikorózna ochrana

Oblasti použitia
SPECTRA WT 20 sa používa ako separačná a ochranná
látka pri zváraní elektródou alebo v ochrannej atmosfére
plynu, hlavne u metód MIG / MAG pre povrchy
obrobkov a zváracie trysky.

Balenie: Bandaska 10 l, 20 l, Sud 200 l

Návod na použitie

Technicky využiteľné údaje:

Diely očistite od prípadných zbytkov a výrobok nanášajte
v tenkej vrstve.

Farba:
mliečne biela tekutina
pH hodnota:
cca. 9
Hustota (d/ml):
0,95

 Výrobok chráňte pred chladom
 V prípade dodatočnej úpravy (galvanizácie, žiarové
zinkovanie, lakovanie, atď.) doporučujeme vykonať skúšku.
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Údaje v tomto výtlačku zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky a obsiahlym skúškam a skúsenostiam. Pri rozmanitosti
užívateľských možností a technických daností môžu však vzniknúť pokyny pre aplikáciu, ktoré nie sú prenosné
v jednotlivých prípadoch, preto nemôžu byť z tohoto dôvodu odvodzované žiadne záväzky alebo nároky na záruku.
Ručenie za vhodnosť našich produktov pre určité použitie, rovnako ako za určité vlastnosti týchto produktov preberáme
len vtedy, pokiaľ to bolo v jednotlivom prípade písomne prisľúbené. V každom prípade sú oprávnené nároky na záruku
bezchybnej dodávky a eventuálne náhradnej dodávky chybného tovaru, pokiaľ by zlyhalo vylepšenie, viazané len na vrátenie
kúpnej ceny. Všetky ďalšie nároky, hlavne ručenie za následné škody sú zásadne vylúčené. Pred použitím musia byť
vykonané vlastné pokusy. Zmeny sú vyhradené v rámci vývoja – ®registrovaná značka tovaru.

