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ANTI SPATTER SPRAY - Захисний спрей для запобігання прилипання розпечених зварювальних бризок 
до металевих поверхонь під час зварювання. Захищає матеріали і поверхні в області зварювання 
від розпечених часток. 

Очистіть поверхні від забруднень
Ретельно струсіть балон
Рівномірно розпиліть аерозоль на поверхні тонким шаром з відстані 15-20 см
Нанесіть засіб на зварювальний пальник або форсунку перед запуском і повторним застосуванням
Можна приступати до зварювальних робіт
Не рекомендується використовувати на алюмінієвих і нержавіючих поверхнях

 

ANTI SPATTER SPRAY -  СПРЕЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ

1 - ОПИС

2 - ВЛАСТИВОСТІ

3 - СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

4 - ВИКОРИСТАННЯ

5 - УПАКОВКА

Запобігає негативному впливу іскор і часток, які розбризкуються  під час 
процесу зварювання, а також прилипанню і накопиченню металевого 
пилу всередині зварювального пальника
Створює термостійкий бар'єр, відштовхуючий бризки
Містить ефективні інгібітори корозії для захисту оброблених поверхонь
Забезпечує більш якісне виконання робіт
Продовжує термін служби форсунок, пальників 
зварювального обладнання
Не містить силікон
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Використовується в процесах зварювання для захисту поверхонь
Захисна обробка пальників, форсунок
Автоматична і напівавтоматична зварка
Зварювальні роботи

Артикул Об'єм Упаковка, шт
H90 (аерозольний балон) 400 мл 12

H90
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ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді,
і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом 

технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед
використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить

для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту
для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація,

що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснення будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для
конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні

акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах
продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною.

Те ж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або
існуючому клієнту.

6 - ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при зберіганні в сухому місці при температурі від +5 ˚С  до +25˚С

Використовувати рукавички під час робіт
Балон під тиском. Не піддавати нагріванню вище + 50 ° C
Не розпиляти в сторону відкритого вогню або областей високої температури
Тримати подалі від прямих сонячних променів
Не розбирати та не спалювати балон після використання. Утилізувати використану тару згідно 
чинного законодавства.
Тримати подалі від джерел займання, не курити під час проведення робіт
Зберігати в недоступному для дітей місці.

7 - БЕЗПЕКА

8 - ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

: Аерозольний балонФорма випуску
: Прозора рідина

: Характерний
: 0,98 г/см 3Питома вага

Зовнішній вигляд

Запах


