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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Anti-Spatter Spray

SLV getest
siliconenvrij

WEICON Anti-Spatter Spray is siliconenvrij en wordt gebruikt
voor de reiniging en het schoonhouden van lasbranderkoppen.
Tegelijkertijd beschermd het het te lassen werkstuk tegen las
spettersen heeft het geen nadelig effect op de lasnaad.

Anti-Spatter Spray verhindert de hechting van las spetters aan
lasbrander koppen en werkstukoppervlakken, geeft volledige
bescherming bij het lassen en maakt het achteraf reinigen van het
werkstuk met plamuurmes, borstel of beitel overbodig.

Veredeling van het werkstuk zoals: bronzen, galvaniseren,
anodiseren of lakken is zonder speciale reiniging mogelijk.
Overtollige resten Anti-Spatter Spray kunnen verwijderd worden
met bv. WEICON Reinigerspray S.

technische gegevens

Geur oplosmiddel

Kenmerken SLV getest, siliconenvrij

110_Sil.F ja

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur kleurloos

ISSA-Code 53.402.44

IMPA-Code 450842

Verwerking
Lassproeiers op een afstand van ca. 15cm besproeien. Ter
bescherming van het werkstukoppervlak deze op ca. 25 cm en
ca. 10 cm rechts en links van de lasnaad sproeien. Begin in holle
lichamen en enge ruimtes pas met lassen nadat het drijfgas is
afgevoerd.

Veiligheid en gezondheid
Wanneer U WEICON producten gebruikt dienen te allen tijde
de fysieke, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische

informatie en regelgeving in onze EC veiligheidsdatasheets
(www.weicon.com) in acht te worden genomen.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
11700400-22 Anti-Spatter Spray 400 ml


