Technický list

Spectra-Spectra-WELD RA
170
Bezsilikónový separačný
prostriedok na zváranie

Popis produktu
Spectra-Spectra-WELD RA 170 je zvárací separátor v spreji bez obsahu silikónu, vody
a nebezpečných rozpúšťadiel. Zabraňuje prichytávaniu rozstrekov pri zváraní na hubiciach
horákov, prípravkoch, zvarencoch a robotoch. Výrazne zvyšuje životnosť horákov.
Spectra – WELD RA 170 umožňuje rýchlu výmenu a čistenie trysiek, vysoká účinnosť pri
malej spotrebe. Následné povrchové úpravy ako napr: lakovanie, potlač, lepenie a zinkovanie
sú možné . Produkt je dodávaný ako koncentrát v spreji, je biologicky odbúrateľný
nearomatizovaný s antikoróznou ochranou.

Oblasti použitia
Spectra-Spectra-WELD RA 170 sa používa ako separačná a ochranná látka pri zváraní
elektródou alebo v ochrannej atmosfére plynu, najmä pri metódach MIG / MAG na povrchy
zvarencov a zvarovacích hubíc a trysiek.

Umožňuje následné
lakovanie
Nespôsobuje pórovitosť a
vznik studených spojov
Bez obsahu vody
Bez obsahu silikónu
Bez obsahu nebezpečných
rozpúšťadiel
Rýchla výmena a čistenie
trysiek
Predlžuje životnosť
horáku
Veľmi účinný pri nízkej
spotrebe

Pokyny k používaniu
Diely očistite od prípadných zvyškov a separáciu nanášajte v tenkej vrstve.
Neprestriekavajte – nezvyšujete tím účinnosť, činná látka s antikoróznymi inhibítormi
pôsobí ako tenký ochranný film. Nanášajte v tenkej vrstve na ošetrený povrch kovu,
trysky a hubice horákov.

Doporučení
Chráňte pred chladom a mrazom.
V prípade následnej úpravy povrchu bez čistenia alebo tryskania doporučujeme
vykonať skúšku vhodnosti a znášanlivosti zvolenej povrchovej úpravy.
Zaistite dostatočné vetranie.
Nádobu chráňte pred rozstrekom pri zváraní.
Nanášajte zo vzdialenosti 20-30 cm.
V dutinách a v malých priestoroch začnite zo zváraním najskôr po zaistení dostatočného
odvetrania aplikovaného produktu.

Technické parametre
Farba
Hustota produktu

DIN 51 757

Obsah VOC

g/cm
kg/kg

3

0,57
0,90

Balenie
Sprej 400ml (12ks v balení)
Len pre profesionálne použitie! Na vyžiadanie bezpečnostní list.
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Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem.
Při rozmanitosti uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro aplikaci,
které nejsou přenositelné v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného odvozovány žádné
závazky nebo nároky na záruku. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití stejně jako za určité
vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě písemně přislíbeno.
V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku bezvadné dodávky a eventuální náhradní dodávky
závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na vrácení kupní ceny. Všechny další nároky,
zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před použitím musí být provedeny vlastní pokusy.

