Spectra-WELD RB 210
Spectra-WELD RB 210
Separační prostředek
na svařovací procesy
bez silikonu

Technický list

Charakteristika a oblasti použití

Spectra-WELD RB 210 je vysoce výkonná svařovací separace bez silikonu
vyvinuta s důrazem za robotické svařování s potlačenou pěnivostí. Zabraňuje
napečení rozstřiku při svařování na hubicích hořáků, přípravcích, svařovaných
dílech robotech, výrazně zvyšuje životnost hořáků. Spectra-WELD RB 210
umožňuje rychlou výměnu a čištění trysek. Následné povrchové úpravy jako např.
lakování, barvení, zinkování, potisk, lepení atd. jsou možné. Spectra-WELD RB
210 má vysokou účinnost při malé spotřebě. Produkt je dodáván jako koncentrát,
možnost ředění dle požadavků provozu, je biologicky odbouratelný,
nearomatizovaný s antikorozní ochranou.

Oblasti použití

Spectra-WELD RB 210 se používá jako separační a ochranná látka při svařování
elektrodou nebo v ochranné atmosféře plynu, zejména u metod MIG / MAG pro
povrchy svařenců a svařovací trysky. Je vyvinuta speciální technologií, která
způsobuje okamžité ochlazení rozstřiku ještě před přilepením na kov.

Pokyny k používání

Díly očistěte od případných zbytků a separaci nanášejte v tenké vrstvě.
Nepřestříkávejte – nezvyšujete tím účinnost, činná látka s antikorozními inhibitory
působí jako ochranný tenký film. Výrobek chraňte před mrazem. Před použitím
promíchat. Pro další dotazy kontaktujte prosím naše technické oddělení.

Doporučené ředění
Použití

Ředění (koncentrát: H2O)

Roboti - hubice

1:0 až 1:1

Svařovací přípravky

1:2 až 1:3

Svařence

1:3 až 1:9

Technické parametry
Barva
Hustota při 20 °C

Kapalina s hnědým nádechem
DIN 51 757

g/ml

1,05

Balení

¡ kanystr á 10 litrů
¡ kanystr á 20 litrů
¡ sud á 200 litrů

Likvidace obalů, zbytků koncentrátu a odmaštěné látky

Obaly po úplném vyprázdnění vypláchnout a odevzdat na sběrné místo. Poplatek
za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu byl uhrazen do systému
EKO-KOM.
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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.

Skladování, doba použitelnosti, záruční doba

Skladuje se v suchých a zastíněných skladech v teplotách +5 až +25 °C v původních obalech. Záruční doba 1 rok ode
dne výroby uvedeného na obalu. Chraňte před mrazem!
Pouze pro profesionální užití. Na vyžádání bezpečnostní list.
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