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1. HYDROGLISS
1. SPOSÓB DZIAŁANIA PREPARATU HYDROGLISS
Problem odprysków powstających w procesie spawania jest istotny z punktu widzenia jakości spoin oraz estetyki spawania.
Powstające

podczas procesu spawania tzw. odpryski z uwagi na swoja wysoką temperaturę mocno przywierają do

powierzchni materiału spawanego, co pociąga za sobą potrzebę ich usunięcia, często stosując w tym celu metody
szlifowania. Są to czynności pracochłonne i często przedłużają proces produkcyjny konstrukcji spawanych.
HYDROGLISS to wodorozcieńczalny preparat zapobiegający przywieraniu odprysków spawalniczych (metoda MIG/MAG,
tzn. w osłonie gazów ochronnych). W czasie procesu spawania do powierzchni pokrytych tym środkiem nie przywierają
trwale odpryski, tzn. cząsteczki metalu.
Jeżeli zachodzi taka konieczność, HYDROGLISS umożliwia też szybkie i bezproblemowe usunięcie odprysków z
powierzchni spawanych przy pomocy rękawicy, bądź szczotki drucianej.
HYDROGLISS stosuje jest w rozcieńczeniu z wodą w proporcjach 1:2 (jedna część preparatu na dwie części wody). W
procesie spawania wysoka temperatura powoduje wyparowanie nadmiernej ilości wody, pozostawiając wyłącznie czynnik
aktywny, co pozwala uniknąć powstawania pęcherzy i porów.

Odpryski powstałe po spawaniu w okolicy
spoiny (bez użycia HYDROGLISS).

Spoina po użyciu preparatu HYDROGLISS i
oczyszczeniu jej szczotką drucianą

1.2. PARAMETRY TECHNICZNE HYROGLISSU
- SKŁAD: roztwór wodny z czynnikami powierzchniowo czynnymi
- GĘSTOŚĆ : 1,02
- pH w 5% : 10,03
- BEZ SILIKONU

Oprócz preparatu w koncentracie, oferujemy też produkt gotowy do użycia.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
 10 L (kanister)
 30 L (kanister)
 210 L (beczka)

1.3. DODATKOWE URZĄDZENIA DO APLIKACJI
BECZKA 30 L z wygodnym kranikiem




kran ułatwia przelewanie i rozcieńczanie produktu z beczki w pozycji
poziomej.
wykonana jest z plastiku o bardzo dobrej jakości;
posiada wysoką odporność mechaniczną;

BM7-500 – to butelka metalowa o pojemności 0,5 L przystosowana do
nanoszenia HYDROGLISSU na spawane powierzchnie. Dzięki temu, że wykonana
jest z metalu, a nie plastiku, nie stopi się w kontakcie z rozgrzaną powierzchnią
metalową.
Przystosowany do gwintu butelki biało-czerwony spryskiwacz:
 wykonany jest z plastiku o bardzo dobrej jakości;
 posiada wysoką odporność mechaniczną;
 posiada wygodną dla spawaczy, długą rękojeść;
 istnieje możliwość regulacji końcówki spryskującej na zwykły strumień i
mocno rozproszoną „mgiełkę”, która nie zalewa powierzchni, tylko pokrywa
ją delikatną warstwą.

CZAJNIK7-1500 – to profesjonalny, wygodny spryskiwacz ciśnieniowy o
pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia gotowego płynu na powierzchnie
przeznaczone do spawania; istnieje też w wersji 1 L (CZAJNIK7-1000) i 2 L
(CZAJNIK7-2000)
 wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości;
 posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego powietrze
wpompowywane jest do środka pojemnika, umożliwiając po naciśnięciu
jednego przycisku wydobywanie się równomiernego, ciągłego strumienia
w formie delikatnej, rozproszonej „mgiełki”, bez konieczności wykonywania
dodatkowych ruchów;
 posiada wygodną, profilowaną rączkę;
 istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej obręczy u podstawy
pojemnika, w przypadku jej uszkodzenia.

1.4. ZALETY PREPARATU HYDROGLISS
- SKUTECZNY: zapobiega powstawaniu odprysków spawalniczych;
- ELIMINUJE ryzyko pojawienia się wad w spoinach, takich jak pęcherze i pory, które osłabiają wytrzymałość
- EKONOMICZNY: jest wydajnym środkiem wodorozcieńczalnym, eliminuje konieczność użycia szlifierki do usunięcia
odprysków spawalniczych;
- UMOŻLIWIA nanoszenie innych powłok po spawaniu (np. cynkowanie, malowanie, galwanizacja);
- BEZPIECZNY dla środowiska: w ponad 90 % ulega biodegradacji, nie zawiera związków krzemu, silikonu, czy

czy substancji oleistych;
- BEZPIECZNY dla użytkownika: jest to preparat wodny, niepalny, bez LZO, który w kontakcie z wysoką temperaturą nie
wytwarza szkodliwych oparów;
- NIE JEST W AEROZOLU: stosuje się przez zwykłe rozpylanie za pomocą rozpylacza (100 % produktu); jest przez to
bardziej bezpieczny i ekonomiczny, ponieważ produkty w aerozolu zawierają gaz nośny (często palny), a przez to mniej
produktu aktywnego.

1.5. ATESTY I BADANIA SPECJALISTYCZNE
Skuteczność i przydatność HYDROGLISSU w procesach spawalniczych potwierdzają uzyskane atesty i przeprowadzone
badania specjalistyczne podmiotów będących autorytetami w branży spawalniczej i metalowej. HYDROGLISS uzyskał
m.in. pozytywną opinię następujących instytucji:

1. ORZECZENIE INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH nr ZT/282/11 pt. „Ocena własności użytkowych
preparatu produkcji 7 d’Armor zapobiegającego przywieraniu odprysków spawalniczych” , które opracował dr inż.
Jerzy Niagaj, Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE).

2. OPRACOWANIE OŚRODKA BADAWCZO-SZKOLENIOWEGO „SPAW-TEST” SP. Z O.O. W GDAŃSKU pt.
„Badanie skuteczności wodnego preparatu HYDROGLISS firmy 7 d’Armor do usuwania odprysków w czasie prac
spawalniczych” przygotowane przez mgr Andrzeja Stępnia, Managera Organizacji Produkcji oraz Specjalistę ds.
Kontroli Jakości (VT1, VT2) na podstawie opinii dotyczącej oceny skuteczności działania środków chemicznych
firmy 7 d’Armor sporządzonej przez dr inż. Wojciecha Kiełczyńskiego, adiunkta Politechniki Gdańskiej (International
Welding Engineer).

3. ATEST HIGIENICZNY Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1317/03/2011
4. REKOMENDACJĘ z firmy PPH TRANSSYSTEM S.A. w Łańcucie.

2. INOX7, INOX 7 NG: PRODUKTY DO
WYTRAWIANIA STALI NIERDZEWNEJ
I KWASOODPORNEJ PO SPAWANIU
2.1.INOX 7 - żel czyszcząco-trawiący do usuwania
przebarwień po spawaniu ze stali nierdzewnej i kwasoodp.
Występuje w formie aktywnego żelu trawiącego do stali nierdzewnej
lub kwasoodpornej. Eliminuje przebarwienia po spawaniu i usuwa rdzę.
Preparat jest gotowy do użycia. Poprawia estetykę spawanej stali. Do
stosowania punktowego lub na spoiny spawalnicze.
Stosuje się na ścieg spawalniczy w celu wytrawienia punktowego za
pomocą pędzla kwasoodpornego lub na całej powierzchni uprzednio
odtłuszczonej, za pomocą specjalnego spryskiwacza ciśnieniowego (nie
należy nanosić za pomocą pędzla jeśli wytrawiana jest cała
powierzchnia).
Produkt zawiera silne kwasy, zaleca się zatem stosowanie
kwasoodpornej odzieży ochronnej.
Nanosi się jednorodną, niezbyt cienką warstwę żelu na ścieg spoiny. Następnie należy pozostawić na czas reakcji od
kilku minut do godziny. Zmiana barwy żelu na charakterystyczny zielony kolor oznacza zwyczajowo koniec procesu
wytrawiania. Spłukać dokładnie za pomocą strumienia zimnej wody, najlepiej pod ciśnieniem. Nie stosować ciepłej
wody. Zaleca się odtłuszczenie detalu przed przystąpieniem do procesu wytrawiania. Po zakończeniu trawienia
wskazane jest przywrócić do poprzedniego stanu warstwę ochronnych tlenków powierzchniowych za pomocą
preparatu pasywującego (np. SYNCLAIR A/C).

2.2.INOX 7 NG - żel czyszczący do stali nierdzewnej
po spawaniu
INOX 7 występuje w formie żelu, aby zwiększyć tym samym czas kontaktu produktu ze stalą nierdzewną.
Rozpuszcza zgorzelinę. Eliminuje sinienie. Jest gotowy do użycia i działa bez pocierania.
Jego lepkość jest specjalnie opracowana do precyzyjnych prac w zakresie czyszczenia spoin spawalniczych.
Jedno spłukanie wystarczy do usunięcia zanieczyszczenia.
Specjalna formuła, INOX 7 NG jest « nietoksyczny » dla użytkownika, dzięki doborowi użytych składników
chemicznych oraz ich skoncentrowaniu zgodnie z aktualnym ustawodawstwem (CE1272/2008).

2.3.PĘDZLE KWASOODPORNE
Pędzle kwasoodpone wykonane w całości z kwasoodpornego polipropylenu, służą do
nanoszenia past i żeli trawiących oraz neutralizatorów. Trwałe i wygodne w użyciu, zapewniają
precyzyjne, punktowe nakładanie preparatów w postaci past i żelu. Dostępne w
2 rozmiarach : fi 10 i fi 13.

3. PRODUKTY DO BADAŃ
NIENISZCZĄCYCH (NDT)
METODĄ PENETRACYJNĄ
3.1.PRODUKTY PENETRACYJNE
Badania nieniszczące (NDT – z ang. Non-Destructive Testing) służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny
właściwości materiałów i pomiarów gabarytów obiektów bez wywoływania zmian ich właściwości użytkowych. Coraz
wyższe wymagania dotyczące jakości produktów sprawiają, że metody nieniszczące są coraz powszechniej
wykorzystywane zarówno w procesach produkcyjnych, nadzorujących, jak i w eksploatacji różnego rodzaju urządzeń w
ramach remontów i serwisów. Badania metodą penetracyjną stosuje się zawsze, gdy mają być wykryte wady
materiałowe, np. pęknięcia, załamania, rzadzizny, itp. Metoda ta może być stosowana tylko wtedy, gdy wada, która ma
być wykryta, jest otwarta na powierzchni.
Z jej wykorzystaniem bada się głównie materiały metaliczne, ale także tworzywa sztuczne lub materiały ceramiczne. Jest
to bardzo czuła metoda: typowe pęknięcia mogące być wykryte metodą penetracyjną posiadają szerokość od 0,5 do 10
µm, a głębokość od 20 do 200 µm (są to dane orientacyjne i w poszczególnych przypadkach mogą wystąpić odchylenia
od tych wartości).
Kompletny zestaw preparatów penetracyjnych SCINCRIC składa się z 3 uzupełniających się produktów:


SKINCRIC C10/S-1 – ZMYWACZ



SKINCRIC P138/SA – PENETRANT



SKINCRIC R764/S1 – WYWOŁYWACZ

Występują w formie aerozoli o pojemności
520 ml (400 ml netto).
Penetrant występuje również luzem
(kanister 5 L).

Czerwony penetrant
SKINCRIC P138/SA

Biały wywoływacz
Zmywacz SKINCRIC
SKINCRIC R-764/S1
C10/S1

3.2. SPOSÓB DZIAŁANIA PRODUKTÓW SKINCRIC


Zmywacz SKINCRIC C-10/S1

Szybko parujący środek do czyszczenia i odtłuszczania ogólnego użytku, ale szczególnie do przygotowywania
powierzchni przed nałożeniem peneteranta.
Zapewnia odtłuszczanie o wysokim stopniu rozpuszczania zanieczyszczeń.
Usuwa nadmiar penetranta, a także tłuste zanieczyszczenia z części mechanicznych i elektrycznych.
Po czyszczeniu części są idealnie czyste i suche, bez pozostałości tłustego nalotu.
Kompatybilny z czerwonym penetrantem SKINCRIC P-138/SA, używanym w temp. 10-50o C (wg ISO 3452-2).


Czerwony penetrant SKINCRIC P-138/SA

Czerwony penetrant zmywalny wodą, przeznaczony do wykrywania defektów na powierzchni: pęknięć, załamań,
rzadzizn lub podobnych wad materiałowych.


Biały wywoływacz SKINCRIC R-764/S1

Środek na nośniku organicznym stosowany do wywoływania wszelkich nieciągłości i mikro spękań powierzchni i do
wzmocnienia wskaźników czerwonych lub fluorescencyjnych penetrantów, w normalnym zakresie temperatur (10-50o C
wg ISO 3452-2). Kompatybilny z czerwonym penetrantem SKINCRIC P-138/SA.

3.3. ZALETY PRODUKTÓW SKINCRIC I METODY PENET.
- UNIWERSALNE: SKINCRIC zgodne są ze wszystkim metalami, ceramiką i niektórymi materiałami syntetycznymi.
- ZGODNE Z AKTUALNYM PRAWODAWSTWEM : wykazują zgodność z następującymi normami: ASME, RCC-M, ISO
3452-2 i rozporządzeniem REACH.
- 3-LETNI TERMIN PRZYDATNOŚCI : termin przydatności gamy SKINCRIC to 36 miesięcy.
Zalety metody penetracyjnej, do której służą produkty SKINCRIC:
- BARDZIEJ CZUŁA: wykazuje podniesioną czułość w stosunku do drobnych niedoskonałości powierzchni (bardziej czuła
w stos. do metody magnetyczno-proszkowej);
- SKUTECZNA :umożliwia wizualną prezentację wad oraz kontrolę części o złożonej geometrii.
- EKONOMICZNA: nie wymaga dużych nakładów finansowych.
- ZMYWALNOŚĆ PENETRANTA: czerwony penetrant jest łatwo zmywalny ze skóry, jak i innych powierzchni.
- BEZPIECZNA : penetrant nie jest drażniący (brak oznaczenia Xi), jest mało zapachowy. Produkty SKINCRIC
charakteryzują się bardzo niską zawartością halogenów i siarki.

3.4. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI I ORZECZENIE IS
Produkty SKINCRIC posiadają certyfikaty zgodności wydawane przez Sherwin BabbCo (poniżej przykład).
Otrzymały też pozytywną opinię Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (Nr orzeczenia: ZT/322/12)

4. PRODUKTY DO BADAŃ
NIENISZCZĄCYCH (NDT)
METODĄ MAGNETYCZNO-PROSZKOWĄ
4.1. PRODUKTY DO BADAŃ NDT METODĄ MT
W gamie preparatów do metody magnetyczno-proszkowej wyróżnić można takie, które są w dyspersji naftowej i wodnej.
Gama produktów w dyspersji naftowej:


B101C – fluorescencyjny wywoływacz magnetyczno-proszkowy



B103C – czarny wywoływacz magnetyczno-proszkowy, bez LZO

Białe tła:


B102 A PELLICAL - biały lakier tworzący powłokę, bardzo łatwą do usunięcia poprzez jej zdarcie lub za pomocą
szczotki, szybkoschnący, o dużej mocy kryjącej, służący jako czynnik kontrastowy dla wszystkich wywoływaczy
magnetyczno-proszkowych czarnych lub czerwonych.



B 104 A- białe tło kontrastowe do badań magnetyczno-proszkowych. Szybkoschnący lakier, o dużej mocy
kryjącej, służący jako czynnik kontrastowy dla wszystkich czarnych wywoływaczy magnetyczno-proszkowych.

Zmywacz :


B105 – rozpuszczalnik odtłuszczający, służący do usuwania białego tła B 104 A w badaniach magnetycznoproszkowych. Może być też używany jako zmywacz do przygotowania powierzchni przed przeprowadzeniem
badań nieniszczących metodą penetracyjną.

Gama produktów w dyspersji wodnej:


BabbCo Safe 778A – fluorescencyjny wywoływacz magnetyczno-proszkowy



BabbCo Safe 820A – czarny wywoływacz magnetyczno-proszkowy



BabbCo Safe 850A – czerwony wywoływacz magnetyczno-proszkowy

4.2. URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE
DA 200 S/ A48 wersja 48V pole zmienne – jest to DEFEKTOSKOP o bardzo silnym obiegu magnetycznym,
przeznaczony do sprawdzania dużych części lub ciężkich stopów. Posiada wygodny uchwyt. Łatwy demontaż umożliwia
sprawniejszą konserwację. Wyłącznik znajduje się pod kciukiem. Dostarczany jest w praktycznym etui.
Parametry techniczne:
Odległość między biegunami: 400 mm
Siła podnoszenia:
DA 200 S pole zmienne: 11 kg, A48: 11 kg
Waga: 5,8 kg

D 300 S/ B 48 wersja 48 V - DEFEKTOSKOP odporny na odpryski. Dostarczany w praktycznym opakowaniu. Podobny
do D 100 S, ale nie nadaje się do demontażu. Obwód elektryczny zabezpieczony żywicą jest szczególnie chroniony.
Tylko kabel i przełącznik są częściami wymiennymi. Wyłącznik znajduje się pod palcem wskazującym. Nadaje się do
prac, gdzie istnieje ryzyko rozprysków wody, pary lub płynu.
Parametry techniczne:
Odległość między biegunami: 260 mm
Pole zmienne
Siła podnoszenia: 6 kg, B48: 5 kg
Waga: 3,4 kg
B 100 S – DEFEKTOSKOP łatwy w demontażu i naprawie, lekki, dostarczany w praktycznym opakowaniu. Wyłącznik
umieszczony jest pod palcem wskazującym.
Parametry techniczne:
Odległość między biegunami: 0 - 260 mm
Siła podnoszenia: 6 kg
Waga: 3,4 kg
Pole zmienne

MTU N 3 – Próbka odniesienia (tzw. wzorzec) - służy do wizualnego sprawdzenia jakości powierzchni z wywoływaczem
magnetyczno-proszkowym.

4.3. ZALETY PRODUKTÓW MT
Większość proponowanych przez nas produktów nie zawiera gazu propan-butan: z wyjątkiem białego lakieru do badań
MT i białego wywoływacza do badań PT, a także gamy SKINCRIC : stosowany jest sprężony gaz nośny niepalny.
Aerozole w dyspersji wodnej (BabbCoSafe - gama wywoływaczy magnetycznych) są niepalne, łatwiejsze do
magazynowania i transportu, nie ma konieczności przechowywania ich w szafach ognioodpornych.
Wywoływacze w zawiesinie wodnej (nie są toksyczne) - zawierają czynnik antypieniący i antykorozyjny, które pozostają
na powierzchni po wyschnięciu wody
W aerozolach wypełnionych gazem propan-butan jest 500ml produktu, z czego tylko 300ml to substancja aktywna, a 200
ml to gaz nośny (propan-butan).
AEROZOLE WYPEŁNIONE CO2 mają pojemność 400ml, ale 100% ich objętości stanowi aktywny produkt: 30% więcej w
porównaniu z opakowaniem wypełnionym propanem-butanem.
•

Po lewej: produktu wydaje się więcej,

ale 30% zawartości to gaz propan-butan, tzn. gaz
wybuchowy i niebezpieczny.
•

Aerozol 500 ml :
(konkurencja)
propan-butan

Po prawej: wydaje się go mniej, ale

niemal w 100% wypełniony jest aktywnym

Aerozol 400 ml :
(BabbCo)
CO2

Produktem (tylko 3% stanowi gaz nośny)!
33% :
propan
-butan

CO2 jest gazem niepalnym i bezpiecznym.

67% :
aktywn
y
produk
t

97 %
aktywn
y
produk
t
- REDUKCJA KOSZTÓW: aerozole z CO 2 to produkty bardziej aktywne, umożliwiają redukcję kosztów transportu i
generowanych odpadów, są też niepalne.
- ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI BHP: bezpieczeństwo dla środowisko naturalnego i użytkowników.
B102 PELLICAL, B104A : propan- butan
Pozostałe : CO2.

4.4. LAMPY CZOŁOWE DO ODCZYTU


Lampa czołowa LED LENSER H7R : 200 lumenów, z białą diodą C-DEL o mocy 4.5Wh i autonomii pracy do 40
godzin.



-

Regulowana wiązka światła

-

Ruchoma główka

-

Regulowany potencjometr

-

Na akumulator

-

Temperatura koloru (°K) : 5000-6000

Lampa czołowa LED LENSER H14R : 220 lumenów, na akumulator. Idealnie nadaje się doregularnego i częstego
stosowania ze względu na wydajność i oszczędność. Wyposażona jest w wyjątkową soczewkę opatentowaną przez
niemieckiego producenta, która zapewnia jednorodne rozchodzenie się
strumienia światła na bardzo obszerną strefę. Możliwa jest również regulacja strumienia światła i skupienie go do
osiągnięcia zasięgu o dł. 210 m.
- Temperatura koloru (°K) : 5500-6500
- Dzięki dużej rezerwie energii pochodzącej z 4 akumulatorów NiMH o wysokiej mocy i wyposażeniu w system
elektronicznej regulacji mocy, można przedłużyć działanie lampy ledowej o wiele dziesiątek godzin.
- System "Smart Light Technology" (SLT), pozwala na wybór jednego z dwóch sposobów zarządzania energią:
sposób, który optymalizuje autonomię lampy i sposób, który podtrzymuje moc świetlną
Miejsce na baterie do lampy czołowej H14 zawiera wskaźnik, który zmienia kolor w zależności od poziomu energii w
akumulatorach.



Oświetlenia białego światła kontrolnego LED (silne diody)

Produkty oferowane przez Babb Co korzystają z kształtowania wiązki światła przez odbicie (reflektor umieszczony za
LEDEM) i czołową soczewkę. Dzięki temu jakość wiązki jest jednorodna, w odróżnieniu od produktów z dolnej półki.
Akumulatory, zmienny przepływ & ustawianie ostrości, główka obrotowa.
W ofercie mamy również inny sprzęt do NDT.

