SOUDNET (Aerosol)

Separační prostředek pro svařování bez methylenchloridu a obsahu
silikonu.
Pro profesionální užití
POPIS
Chemicky a tepelně stabilní mléčně bílá kapalina tvořící vodou oplachovatelnou voskovou vrstvu.
Vysoká pevnost vrstvy.
Přípravek je nehořlavý bez škodlivých účinků a rozpouštědel.
Obsahuje inhibitory koroze zabraňují tvorbě rzi.
Bez zápachu a výparů.
Produkt je až ze 70% biologicky snadno rozložitelný.
Velmi citlivý na chlad: NEZMRAZUJTE.
Čistý objem produktu = 97% účinné látky.
Produkt používá nehořlavý hnací plyn.
Zabraňuje "připalování" rozstřiků při svařování na materiál podél svaru a znečišťování trysky.
Odpadá nutnost nákladného čištění povrchu svařované součásti a trysky.
Je snadno odstranitelný vodou za použití látky nebo houby.
UŽITÍ

Technický list

Je vhodný jako separační prostředek pro všechny způsoby svařování elektrickým obloukem.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím nádobku důkladně protřepejte. Aerosol nanášejte ve vzdálenosti 20 cm od dílů, které mají
být ošetřeny. Naneste v tenké vrstvě. Nejlepších výsledků dosáhnete když se vyhnete příliš vysoké koncentraci produktu ve stejném místě
Pozor nádoba pod tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Nepropichujte a neprorážejte nádobku. Nestříkejte produkt do otevřeného ohně nebo na žhavé uhlíky. Dodržovat bezpečnou
vzdálenost od otevřeného plamene, jisker a dalších možných zdrojů vznícení. Dodržujte zákaz kouření.
Udržujte mimo dosah dětí. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte k jinému účelu než pro které je produkt
určen. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.
Obsah 400 ml
Optimální použití tohoto aerosolu je do jednoho roku od data dodání.

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu
znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.
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