
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Spray ochronny do spawania
Antilox Protect
400 ml / 2893-908

Antilox jest specjalnym, nie zawierającym silikonu,
antyadhezyjnym sprayem spawalniczym, który
bardzo skutecznie zapobiega przywieraniu
odprysków spawalniczych do powierzchni
spawanego przedmiotu i dyszy palnika, nie
wpływając przy tym na jakość spoiny. Eliminuje to
konieczność usuwania odprysków spawalniczych
szpachelką oraz czasochłonne odtłuszczanie
powierzchni. Po łatwym oczyszczeniu spryskane
elementy można polakierować. Antilox można
stosować do spawania elektrycznego i w
atmosferze gazu ochronnego.
chroni przed przywieraniem odprysków
spawalniczych
do spawania w osłonie gazów obojętnych stali,
aluminium i stali nierdzewnej
nie zawiera silikonu i dlatego nadaje się dla
malarzy
nie wpływa na spoinę
bardzo ekonomiczny i produktywny
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Spryskiwane powierzchnie muszą być suche, czyste, odtłuszczone, odolejone i najlepiej, jeśli
mają temperaturę pokojową. Przed użyciem mocno potrząsnąć pojemnikiem przez co najmniej 2 minuty. Preparat
nanosić równomiernie z odległości około 30 cm.
WAŻNE! Produkt zawiera łatwopalne gazy pędne! Przed spawaniem zaczekać aż rozpuszczalnik się ulotni!

UWAGA! Temperatura aplikacji powinna wynosić co najmniej + 15 °C! Przed lakierowaniem wypróbować zgodność
produktów. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia i grubości powłoki!

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.


