Spectra-WELD LP 101
Zvárací separátor – bezsilikónový

[ Odporúčame! ]

4 bezproblémové povrchové úpravy
4 nehorľavý
4 zdravotne neškodný
4 biologicky odbúrateľný
4 bez zápachu, nearomatizovaný
4 bez negatívnych vplyvov na kvalitu zvarov
4 zníženie spotreby energie a brúsnych kotúčov
4 vysoko efektívny (pomer cena/výkon)
4 výrazne eliminuje zapekanie
4 dobrá priľnavosť a antikorózna ochrana

Spectra- WELD LP 101 – výhody a prednosti
Bezproblémové následné povrchové úpravy ako napr. lakovanie, farbenie, zinkovanie, potlač,
lepenie atď.
Umožňuje rýchlu výmenu a čistenie trysiek, má vysokú účinnosť pri malej spotrebe. Produkt je
dodávaný ako koncentrát, možnosť riedenia (vodou) podľa požiadaviek prevádzky.
Veľmi efektívne zabraňuje napekaniu, rozstreku pri zváraní na hubiciach horákov, prípravkoch,
zváraných dieloch a robotoch, výrazne zvyšuje životnosť horákov.

Možnosti použitia:
Spectra-WELD LP 101 sa používa ako separačná a ochranná látka pri zváraní elektródou alebo v
ochrannej atmosfére plynu. Vyvíjaný s ohľadom na robotizované pracovisko, vysoká účinnosť, nízkoviskózny, výrazne predlžuje životnosť hubíc. Vysoko výkonná separácia pre ochranu zváracích
prípravkov a zvárancov. Možná aplikácia v centrálnom robotickom systéme a zároveň pre ručné
nanášanie. Obsahuje antikorózne inhibítory. Testované na rôzne druhyy povrchových
ý úprav.
POUŽITIE

RIEDENIE (1 diel koncentrátu : x – dielov vody)

roboty – hubice
zváracie prípravky
zvarence
naše použitie

1: 0 až 1:1
1:1 až 1:2
1:2 až podľa požadaviek prevádzky
1:1 1: 2 1: 3 1: 4 1: 5
10 litrový kanister

BALENIE

20 litrový kanister
200 litrový sud

PANAS Tools s.r.o.
Hradište č. 371
958 54 Hradište, Slovenská republika
telefon: + 421 387 496 764-5, fax: + 421 387 491 373
e-mail: info@panas.sk

www.panas.sk

Poskytujeme služby a prídavné zariadenia :
Optimalizáciu údržby – separáciu, čističe, antikoróznu ochranu
Školenia o produktech a ich vhodnú aplikáciu
Air-spray systém – plniace stanice
Centrálny systém, rozvody a striekaciu techniku
Komplexnú dokumentáciu a ich priebežnú aktualizáciu
Miešacie nádoby a výpustné kohúty
Produkty na ochranu hubíc a špičiek
Optimátory Elga na úsporu ochranného plynu pri zváraní
Digitálne prietokomery CKD – možnosť zapožičania
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