HYDROGLISS
NIEPRZYLEPNY, ROZPUSZCZALNY
W WODZIE CZYNNIK SPAWAJĄCY

Preparat uzyskał pozytywną
opinię Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach - ORZECZENIE NR
ZT/282/11 z dn. 17.02.2011.
Posiada
atest
PZH
HK/B/1317/2011.

7 doskonałych powodów, by używać HYDROGLISS :
1. Produkt stosuje się przez zwykłe rozpylanie. Bardzo dobrze się go rozprowadza.
2. Działa jak detergent.
3. Bardzo łatwo się go usuwa.
4. Na spoinie nie wytwarza kraterów.
5. Nie wydziela dymu podczas spawania.
6. Całkowicie niepalny.
7. Ulega biodegradacji w ponad 90%.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:
Przemysł

Budownictwo

Usuwa przywieranie czynnika spawającego na blachach podczas spawania elementów.
Stosuje się na wszystkich powierzchniach metalowych.
Właściwości

Sposób użycia

Skład: roztwór wodny z czynnikami
powierzchniowo czynnymi.
Gęstość : 1,02
PH w 5% : 10,03

Stosuje się zawsze po rozpuszczeniu w wodzie w stosunku 1
jednostka
objętość
produktu
na
2 jednostki objętości wody.
Należy rozprowadzić równomiernie roztwór na żądaną
powierzchnię, rozpocząć proces spawania.
Produkt można usunąć przez spłukanie wodą pod ciśnieniem.

Dodatkowe informacje : odnieść się do
karty charakterystyki.

Posiada atest PZH HK/B/1317/2011.
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GELORANGE: Mydło naturalne z mikrogranulkami bez rozpuszczalników
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE :

CZAJNIK-1500 – 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
(CZAJNIK-1000) i 2 L (CZAJNIK-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.

BMH7-500 – to butelka metalowa o pojemności 0,5 L z wygodną
pompką jednokierunkową. Przystosowana jest do czyszczenia detali
lub trudno dostępnych miejsc.

BMH8-500 – to butelka metalowa o pojemności 0,5 L z wygodną
pompką dwukierunkową. Przystosowana jest do czyszczenia detali
lub trudno dostępnych miejsc.

