Coatings
Fișă Tehnică

Interflon Bio Weld 15+
Spray antistropire ecologic și ușor de utilizat pentru sudură
Spray antistropire biodegradabil, fără silicon și clor. Previne aderarea stropilor de sudură pe suprafața piesei sudate, a sculelor și a
arzătoarelor de sudură. Pe bază de apă, gata de utilizare, neinflamabil, fiind necesară numai o cantitate mică. Aplicabil pe suprafețe ude
sau uscate. Nu conține compuși organici volatili (COV).
Interflon Bio Weld 15+ este listat de NSF pentru a fi utilizat ca produs de curățare general în și în jurul zonelor de procesare a alimentelor.

Aplicații

Potrivit pentru sudare, în mediu de gaz protector și sudare electrică, precum și pentru toate aplicațiile în care este necesară sau indicată
utilizarea de spray-uri antistropire fără silicon. Curăță și în același timp protejează împotriva coroziunii. Potrivit și pentru utilizarea pe
jeturi de sudură, precum și la mașini automate de sudură cu dispozitive de pulverizare continuă. Prelungește intervalele de curățare a
jeturilor. Sigur de utilizat. Neinflamabil. Nu are efecte negative asupra cusăturii de sudură.
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Previne aderarea stropilor de sudură în timpul sudării sau tăierii cu laser
Poate fi aplicat pe piesele de lucru și pe arzătoarele/capetele de sudură
Poate fi utilizat în condiții de siguranță pe orice stație de sudură
Nu are efecte negative asupra sudurii
Extinde intervalele de curățare a capetelor de sudură
Potrivit pentru sistemele de pulverizare ale aparatelor de sudură
Are un efect de curățare

Instrucțiuni de utilizare

Se pulverizează o cantitate foarte mică pe piese de la o distanță de aproximativ 30-50 cm. A se păstra la temperaturi peste punctul de
îngheț. După pulverizarea pe cordoane de sudură reci, se îndepărtează orice picături. După sudură, piesele trebuie tratate cu un agent
sau ulei anticoroziv pentru a preveni coroziunea. A nu se folosi pe aluminiu.

Caracteristici

Titluvaloare

Titlunormă

Compoziție

Amestec de substanţe tensioactive şi apă

-

Culoare

Galben

-

Miros

Fara miros

-

Densitate 20°C

1.01 g/cm3

-

Viscozitate dinamică 20°C

Nedefinit

ASTM D2983

pH 100 20°C

8.5

-

Biodegradabilitate

> 60%

ASTM D7373

Termen valabilitate*

1 an

-

Presiunea vapori 20°C

Nedefinit

-

Număr de înregistrare NSF

142706

NSF

A1

Halal

Da

Kosher

Da

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedesfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea
produsului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca
garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industriale. Calitatea
produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest
document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
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