Spectra-WELD Protect 152
OCHRANA PÁLIACICH ROŠTOV, PRÍPRAVKOV...
Technický list
Spectra-WELD Protect 152
Separačný
prostriedok na
páliace rošty bez
silikónu

Charakteristika a oblasti použitia
Spectra-WELD Protect 152 je vysoko výkonná zváracia separácia bez silikónu
s potlačenou penivosťou. Zabraňuje napečeniu rozstreku pri zváraní na
prípravkoch, páliacich roštoch a pod. Následné povrchové úpravy ako napr.
lakovanie, farbenie, zinkovanie, potlač, lepenie atd. sú možné.
Spectra-WELD Protect 152 má vysokú účinnosť pri malej spotrebe. Produkt
je dodávaný ako koncentrát, možnosť riedenia podľa požiadavky prevádzky,
je biologicky odburatelný, nearomatizovaný s antikoróznou ochranou.

Oblasti použitia

Spectra-WELD Protect 152 sa používa ako separačná a ochranná látka pri
zváraní na prípravkoch, páliacich roštoch a pod. Používa sa na laserové aj
plazmové páliace stroje. Je možné ho použiť aj na zvárané diely.

Pokyny k používaniu

Diely očistite od prípadných zbytkov a separácie nanášajte v tenkej vrstve.
Neprestriekavajte – nezvyšujete tým účinnosť, účinná látka s antikoróznymi
inhibítormi pôsobí ako ochranný tenký film. Výrobok chráňte pred mrazom. Pred
použitím premiešať. Pre ďalšie otázky kontaktujte prosím naše technické
oddelenie.

Doporučené riedenie
Použitie

Riedenie (koncentrát: H2O)

Zváracie prípravky,rošty páliacich strojov

1:0 až 1:3

Zvarence

1:0 až 1:7

Technické parametry
Farba
Hustota pri 20 °C

Modro-zelená kvapalina
DIN 51 757

g/ml

1,05

Likvidácia obalov, zbytkov koncentrátu a odmastené látky

Obaly po úplnom vyprázdnení vypláchnuť a odovzdať na zberné miesto.
Poplatok za zabezpečenie spätného odberu a využitie obalového odpadu bol
uhradený do systému Natur Pack.

Skladovanie, doba použiteľnosti, záručná doba

Skladuje sa v suchých a zatienených skladoch v teplotách +5 až +25 °C
v pôvodných obaloch. Záručná doba 1 rok odo dňa výroby uvedeného na obale.
Chráňte pred mrazom!

Balenie

¡ kanister á 10 litrov
¡ kanister á 20 litrov
¡ sud á 200 litrov
Iba pre profesionálne použitie. Na vyžiadanie bezpečnostný list.
SPECTRA spol. s r.o.
www.spectrachemie.cz

PANAS Tools s.r.o.
info@panas.sk, kacer@panas.sk
www.panas.sk

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 prenositeľné v jednotlivých prípadoch, preto nemôžu byť z vyššie uvedeného 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, ak to bolo v jednotlivom prípade
písomne prisľúbené. V každom prípade sú oprávnené nároky na záruku bezchybné dodávky a
eventuálne náhradné dodávky závadného tovaru, ak by zlyhalo vylepšenia, viazané len na vrátenie
kúpnej ceny. Všetky ďalšie nároky, najmä ručenie za následné škody sú zásadne vylúčené. Pred
použitím musia byť vykonané vlastné pokusy.

