06

436

01
02

ŚRODKI CHEMII
TECHNICZNEJ

03.1
03.2
04

SPIS TREŚCI

1. Środki do trawienia i pasywacji stali nierdzewnych����������������������������������������������������������������������440
1.1. Środki do odtłuszczania stali nierdzewnych���������������������������������������������������������������������������440
1.2. Środki do trawienia i pasywacji stali nierdzewnych�������������������������������������������������������������440
1.3. Środki ze zredukowanym udziałem kwasu azotowego
do trawienia i pasywacji stali nierdzewnych �����������������������������������������������������������������������442
1.4. Środki do trawienia i czyszczenia aluminium �����������������������������������������������������������������������442
1.5. Urządzenia do trawienia spoin�����������������������������������������������������������������������������������������������443
1.6. Pompy wykonane z materiałów kwasoodpornych�����������������������������������������������������������������445
1.7. Pędzle do nakładania past trawiących�����������������������������������������������������������������������������������445
1.8. Ochrona przy trawieniu i pasywacji stali nierdzewnych�������������������������������������������������������445
2. Środki pomocnicze przy spawaniu i obróbce metali ���������������������������������������������������������������������446
2.1. Środki antyodpryskowe przy spawaniu���������������������������������������������������������������������������������446
2.2. Penetranty - środki do badań nieniszczących defektów powierzchniowych�����������������������447
2.3. Oprzyrządowanie do badań nieniszczących���������������������������������������������������������������������������448
2.4. Środki pomocnicze przy obróbce i spawaniu metali�������������������������������������������������������������449
3. Powłoki metaliczne������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 450
4. Środki czyszczące i konserwujące��������������������������������������������������������������������������������������������������� 452
4.1. Środki czyszcząco-konserwujące do stali szlachetnych��������������������������������������������������������� 452
4.2. Zmywacze uniwersalne w sprayu ����������������������������������������������������������������������������������������� 452
4.3. Środki do usuwania etykiet, gumy, kleju, markerów, powłok lakierniczych ����������������������� 453
4.4. Środki do usuwania olejów, tłuszczów, czyszczenia urządzeń ���������������������������������������������454
4.5. Środki do czyszczenia aluminium �����������������������������������������������������������������������������������������454
4.6. Środki do usuwania rdzy �������������������������������������������������������������������������������������������������������454
5. Środki ogólnotechniczne���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 455
6. Środki smarujące�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������456
7. Środki antykorozyjne����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������458
7.1. Podkłady antykorozyjne���������������������������������������������������������������������������������������������������������458
7.2. Woski antykorozyjne��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 459
8. Środki do znakowania powierzchni - markery�������������������������������������������������������������������������������460
8.1. Markery kulkowe w tubkach���������������������������������������������������������������������������������������������������460
8.2. Markery z tuszem ciekłym�����������������������������������������������������������������������������������������������������461
8.3. Markery w sztyfcie�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������462
8.4. Kredy i ołówki spawalnicze ���������������������������������������������������������������������������������������������������462
8.5. Termokredki (termoindykatory)���������������������������������������������������������������������������������������������463
437

05.1
05.2
05.3
05.4
06
07
08
09
10

ŚRODKI CHEMII TECHNICZNEJ

Wstęp
Rozdział ten zawiera zestaw środków chemii technicznej pomocniczych przy spawaniu i obróbce metali: „powłoki metaliczne”, środki do trawienia
i pasywacji, środki czyszczące, ogólnotechniczne, smarujące, antykorozyjne oraz markery.
Poszczególne produkty oraz ich zastosowanie opisane są w kolejnych podrozdziałach.
Na szczególną uwagę zasługuje grupa preparatów do trawienia i pasywacji pod marką MOST (produkowanych przez RYWAL-RHC) oraz pod marką
ANTOX (produkowanych przez firmę Chemetall AG, której firma RYWAL-RHC jest autoryzowanym przedstawicielem w Polsce).
Pasywacja spawanych konstrukcji wykonanych ze stali odpornych na korozję.
Stale odporne na korozję stosuje się w technice ze względu na ich wysokie właściwości mechaniczne w obniżonej temperaturze (wysoka udarność),
właściwości antykorozyjne i atrakcyjny, dekoracyjny wygląd.
Odporność na korozję jest tak wysoka, że w większości przypadków nie jest wymagane stosowanie malarskich powłok ochronnych, a wygląd powierzchni wykonanych konstrukcji po odpowiedniej ich obróbce jest dodatkowym walorem uzasadniającym celowość ich stosowania. Stale odporne
na korozję powinny zawierać minimum 11% chromu, który jest podstawowym składnikiem zapewniającym tą odporność. Stale, w których jako składnik
stopowy dominuje chrom stosowane są głównie w energetyce ze względu na ich żaroodporność. Jako stale odporne na korozję najczęściej stosowane
są stale zawierające 16–22% Cr i 8–12% Ni, które mają strukturę czysto austenityczną lub zawierające minimalne ilości ferrytu. Odporność na korozję
tych stali zależna jest głównie od zdolności tworzenia się na ich powierzchni cienkiej, bardzo trwałej warstwy tlenku chromu. Jeżeli warstwa ta ulegnie
uszkodzeniu w czasie obróbki skrawaniem, zostaje odtworzona w wyniku reakcji z tlenem, a odporność korozyjna zostaje utrzymana. Warstwa tlenków
może być również uszkodzona w wyniku reakcji chemicznych lub występujących na jej powierzchni zanieczyszczeń.
Główną jednak przyczyną uszkodzeń warstwy pasywnej jest działanie wysokiej temperatury w czasie obróbki plastycznej i prac spawalniczych.
Warstwa tlenków w kolorze niebieskim powstała w wyniku działania wysokiej temperatury nie zapewnia stali odporności korozyjnej. Pomimo, iż
stosowana podczas spawania stali odpornych na korozję energia liniowa (ilość ciepła dostarczona w rejonie spawania) jest stosunkowo niewielka,
a stosowane techniki łączenia zapewniają osłonę ciekłego metalu w jeziorku spawalniczym. Jednak w zakresie temperatury 500–800°C (w strefie wpływu ciepła) występuje utrata odporności na korozję.
Przy nagrzewaniu stali w strefie wpływu ciepła tworzą się na granicach ziaren węgliki chromu, powoduje to lokalne obniżenia zawartości chromu,
w wyniku czego w tych rejonach obniża się zdolność do tworzenia się antykorozyjnej warstwy tlenków chromu i może doprowadzić do występowania
korozji (głównie międzykrystalicznej), zwłaszcza gdy konstrukcja będzie się znajdować w środowisku agresywnym.
Nowoczesne technologie metalurgiczne pozwalają na uzyskiwanie stali o bardzo niskiej zawartości węgla, co ogranicza możliwości tworzenia się węglików, jednakże węgiel występuje w stalach stopowych jako czynnik wpływający na właściwości mechaniczne i nie może być ograniczany poniżej określonego minimum bez szkody dla właściwości materiału. Zatarcia powierzchni stali odpornej na korozję ziarnami stali niestopowej mogą być również
ogniskiem korozji. Ma to miejsce np. podczas szlifowania, szczotkowania, również przy zetknięciu się ze wszelkiego rodzaju opiłkami stali węglowych,
okruchami szczęk urządzeń mocujących i narzędzi skrawających itp., znajdujące się na powierzchni stali odpornych na korozję w środowisku wodnym
lub agresywnym korodują powodując uszkodzenie warstwy ochronnej. Dla usunięcia szkodliwych skutków oddziaływania tlenków wysokotemperaturowych i zanieczyszczeń z powierzchni wyrobu i odtworzenia warstwy pasywnej stosuje się obróbkę chemiczną powierzchni, w wyniku której uzyskują
one powłoki tlenkowe stanowiące barierę antykorozyjną. W tym celu firma RYWAL-RHC prowadzi dystrybucję preparatów ACLEAN, ANTOX i MOST
o różnorodnym przeznaczeniu w zależności od wymogów stawianych konstrukcjom.

Współpracujemy z firmą RYWAL-RHC od 1995/96 roku. Firma RYWAL-RHC pełni ważną rolę w strukturze
naszej dystrybucji, ponieważ jej kanały transportu są dobrze zorganizowane i gwarantują szybki przesył
produktu pomiędzy OPN-CHEMIE, a producentem lub użytkownikiem końcowym. Za największy sukces
uważamy fakt, iż po otwarciu rynku wschodnioeuropejskiego firma RYWAL-RHC jako jedna z pierwszych
doceniła wysoką jakość naszych produktów. Od początku naszej współpracy firma RYWAL-RHC aprobuje
naszą misję: „Najwyższa jakość ma istotne znaczenie”. Naszym wspólnym celem było odkrycie/podbicie
wschodnioeuropejskich rynków z wytwarzanymi przez nas produktami o najwyższej jakości. Pracownicy
RYWAL-RHC są doskonale poinformowani we wszystkich dziedzinach oraz zawsze przyjaźni, pomocni
i gościnni, co znacząco przyczynia się do owocnej, długiej współpracy. Uważamy firmę RYWAL-RHC
za innowacyjną, otwartą na nowe produkty i technologie oraz ekspansję na nowe rynki. W trosce
o naszych klientów wspólnie planujemy intensywny rozwój oraz poszerzanie naszej współpracy. Jako
firma międzynarodowa oceniamy możliwość ciągłej ekspansji na rynkach międzynarodowych wraz
z naszym partnerem firmą RYWAL-RHC jako wyjątkowo dobre. Firma RYWAL-RHC jest zawsze
niezawodnym partnerem. W ciągu dziesięcioleci współpracy nigdy nie było między nami nieporozumień.
Firma OPN-CHEMIE jako producent i firma RYWAL-RHC jako dystrybutor z powodzeniem pracują razem
jako zespół. Uważamy firmę RYWAL-RHC za międzynarodową, wiodącą na rynku spawalniczym firmę
o wysokim poziomie świadomości. RYWAL-RHC oznacza innowacyjność i najwyższą jakość.
Andrzej Sadownik
fan toruńskiego żużla
Samodzielny przedstawiciel handlowy na terenie Polski
firmy OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH.
Producent środków chemii technicznej MOST.
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Zastosowanie środków ACLEAN, ANTOX, MOST w procesach trawienia
i pasywacji stali nierdzewnych.
Proces

Środek

Usuwanie rdzawych plam

natryskowa

zanurzeniowa

ACLEAN 400

●

●

●

ACLEAN 118

●

●

●

ANTOX 75E

●

●

●

ANTOX 76E

●

●

●

MOST BLUE

●

ANTOX 71E PLUS

●

ANTOX 71E EXTRA

●

ANTOX 21E PLUS

●

ANTOX 3D

●

Trawienie

ANTOX 73 E SG

●

ANTOX 73E EXTRA

●

ANTOX 76E
Pasywacja

03.1
03.2
04
05.1

●

ANTOX 80E

●

ANTOX 90E
Neutralizacja
(tylko past trawiących z metody
ręcznej)

02

Metoda
ręczna

Odtłuszczanie

01

MOST NEUTRALIZATOR

●

ANTOX NP

●

●

●

●

●

05.2
05.3

i

05.4

Oferowane przez firmę RYWAL-RHC środki do trawienia i pasywacji posiadają kompletną dokumentację wymaganą następującymi przepisami:
1.		 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie
		 chemikaliów (REACH) z późn. zm.
2.		 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 		
		 udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
3.		 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm.
4.		 Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z późn. zm.).
5.		 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których 		
		 opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225)
6.		 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).
7.		 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888).
8.		 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 1923).
9.		 Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podają
		 ca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi.
10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)
11. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego to
		 warów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
		 pracy (DZ.U. poz. 817).
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z
		 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).
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1. Środki do trawienia i pasywacji stali nierdzewnych
1.1. Środki do odtłuszczania stali nierdzewnych

Nazwa

Opis – zastosowanie – właściwości

Nr katalogowy

Opakowanie

ACLEAN 400

Płyn do odtłuszczania wszelkiego rodzaju metali, a szczególnie stali nierdzewnej przed
trawieniem. Zawiera środki antykorozyjne. Idealny do czyszczenia podwozi, silników,
korpusów itd. Także bardzo dobry przy czyszczeniu fasad budynków i tuneli.
Czas działania: 5-10 min.
Wydajność (1 kg): 20 m²
Metoda nakładania: pędzlem, natryskowa, zanurzeniowa.

84 14 400001
84 14 400005

1 kg
5 kg

ACLEAN 118

Lekko kwasowy zmywacz stosowany do czyszczenia stali węglowej i nierdzewnej,
aluminium z plam rdzy oraz do odtłuszczania. Często stosowany do czyszczenia
szyn kolejowych, felg samochodowych (aluminiowych), gdyż nie zawiera kwasów
mineralnych.
Czas działania: 5-20 min. Wydajność (1 kg): 10 m²
Metoda nakładania: pędzlem, natryskowa, zanurzeniowa.

84 14 118001
84 14 118005

1 kg
5 kg

1.2. Środki do trawienia i pasywacji stali nierdzewnych

Nazwa

MOST BLUE

3D

71 E PLUS

71 E EXTRA

440

Opis – zastosowanie – właściwości
Pasta trawiąco-pasywacyjna (przezroczysta) do usuwania zgorzelin i przebarwień ze
spoin powstałych w procesie spawania stali szlachetnych i stopów niklowych.
Czas trawienia: 15-60 min. (stal)
Wydajność (1kg): 50-80 m.b.
Metoda nakładania: pędzlem.
Pasta trawiąco-pasywacyjna (przezroczysta) do usuwania zgorzelin i przebarwień ze
spoin powstałych w procesie spawania stali szlachetnych, stopów aluminium, niklu
i tytanu. Zalecany do błyszczących powierzchni.
Czas trawienia: stal: 10-60 min., nikiel: 5-20 min., aluminium: 5-15 min.,
tytan: 5-15 min.
Wydajność (1 kg): 70-130 m.b.
Metoda nakładania: pędzlem
Bardzo skuteczna pasta trawiąco-pasywacyjna (przezroczysta) do usuwania zgorzelin
i przebarwień ze spoin powstałych w procesie spawania stali szlachetnych i stopów
niklowych.
Czas trawienia: stal: 15-60 min., nikiel: 5-20 min.
Wydajność (1 kg): 50-80 m.b.
Metoda nakładania: pędzlem
Bardzo skuteczna pasta trawiąco-pasywacyjna (przezroczysta) do usuwania zgorzelin
i przebarwień ze spoin powstałych w procesie spawania stali szlachetnych i stopów
niklowych. Charakteryzuje się silniejszym działaniem niż ANTOX 71 E PLUS.
Czas trawienia: stal: 15-60 min., nikiel: 5-20 min.
Wydajność (1 kg): 50-80 m.b.
Metoda nakładania: pędzlem

Nr katalogowy

Opakowanie

84 17 100002

2 kg

84 10 300002

2 kg

84 10 710002

2 kg

84 10 711002

2 kg

1. Środki do trawienia i pasywacji stali nierdzewnych

ŚRODKI CHEMII TECHNICZNEJ
Nazwa

MOST NEUTRALIZATOR

ANTOX NP

73 E SG

73 E EXTRA

75 E

76 E

80 E

90 E

i

Opis – zastosowanie – właściwości

Nr katalogowy

Opakowanie

Neutralizator w postaci białej pasty przeznaczony do neutralizacji past trawiących
ANTOX, MOST.
Wydajność (1 kg): 50-80 m.b.
Metoda nakładania: pędzlem

84 17 300002

2 kg

Neutralizator w postaci białej pasty przeznaczony do neutralizacji past trawiących
ANTOX, MOST.
Wydajność (1 kg): 50-80 m.b.
Metoda nakładania: pędzlem

84 10 100002

2 kg

8410730011

10 kg

84 10 732020

20 kg

84 10 750001
84 10 750005
84 10 750020

1 kg
5 kg
20 kg

Bardzo skuteczny rozpylany żel do wytrawiania spoin i powierzchni ze stali
nierdzewnych do zastosowania w jednym cyklu roboczym.
Zawiera barwnik.
Czas trawienia: 15-60 min.
Wydajność (1 kg): 4-6 m².
Metoda nakładania: natryskowa (pompką)
Bardzo skuteczny, rozpylany żel do wytrawiania spoin i powierzchni ze stali
nierdzewnych do aplikowania w jednym cyklu roboczym. Możliwość zastosowania
barwnika. Najsilniejszy w działaniu z produktów ANTOX 73E.
Czas trawienia: 10-60 min.
Wydajność (1 kg): 4-6 m²
Metoda nakładania: natryskowa (pompką)
Zmywacz wytrawiający rdzę pochodzenia obcego i rozjaśniający dla stali nierdzewnych.
ANTOX 75 E nie zawiera kwasu solnego i chlorków.
Czas trawienia: 20-30 min.
Wydajność (1 kg): 20-25 m²
Metoda nakładania: pędzlem/natryskowa/zanurzeniowa
Zmywacz trawiący do czyszczenia, rozjaśniania i usuwania korozji obcego pochodzenia
z powierzchni stali nierdzewnych. ANTOX 76E zawiera także kwas azotowy,
umożliwiający pasywację powierzchni. Bardzo przydatny po obróbce mechanicznej
powierzchni: szlifowaniu i piaskowaniu, do odtworzenia warstwy pasywacyjnej
obrabianych powierzchni.
Czas trawienia: stal: 15-30 min.
Wydajność (1 kg): 20 m².
Metoda nakładania: pędzlem/natryskowa/zanurzeniowa
Kąpiel trawiąca do stali nierdzewnych do wielokrotnego stosowania. Przed użyciem
rozcieńczyć z wodą destylowaną w stosunku 1:1. Czas trawienia: 15 min. - 3 godziny (h)
(w zależności od krotności wykorzystania tej samej kąpieli).
Wydajność (1 kg): 4 m²
Metoda nakładania: zanurzeniowa
Pasywator stali nierdzewnych do szybkiego wytworzenia warstwy pasywacyjnej tlenku
chromu. Stosowany przede wszystkim po trawieniu metodą natryskową i zanurzeniową.
Również używany do odtworzenia warstwy pasywacyjnej po obróbce mechanicznej
powierzchni stali nierdzewnej. Przed użyciem rozcieńczyć z wodą destylowaną
w stosunku 1:1.
Czas trawienia: 20-30 min.
Wydajność (1 kg): 20-25 m²
Metoda nakładania: natryskowa/zanurzeniowa

01
02
03.1
03.2
04
05.1
05.2

84 10 760005
84 10 760010

5 kg
10 kg

05.3
84 10 800020
84 10 800200

20 kg
200 kg

05.4
84 10 900005
84 10 900020

5 kg
20 kg

06
07

Oferowane przez naszą firmę środki do trawienia i pasywacji spełniają wymagane przepisy prawa opisane we wstępie do niniejszego rozdziału.
Należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniego sprzętu ochronnego. Wyposażenie, które w skuteczny sposób chroni, umożliwiając bezpieczne i komfortowe wykonywanie prac ze środkami trawiącymi znajdziecie Państwo w rozdziale 04 oraz w niniejszym rozdziale 06, podrozdziale 1.8.

08
09

1. Środki do trawienia i pasywacji stali nierdzewnych
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1.3. Ś rodki ze zredukowanym udziałem kwasu azotowego
do trawienia i pasywacji stali nierdzewnych
Produkty te zawierają minimalną ilość kwasu azotowego.
Redukcja 90% szkodliwych gazów azotowych powstających podczas trawienia.

Nazwa

Opis – zastosowanie – właściwości

Nr katalogowy

2001 T

Specjalna pasta trawiąca do usuwania zgorzelin i przebarwień ze spoin powstałych
w procesie spawania wykonanych metodą TIG, a także do czyszczenia silnie
zabrudzonych lub pordzewiałych maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej. Zalecana
szczególnie do stali polerowanych, ponieważ jako jedyna pasta trawiąca NIE MATOWI
powierzchni po użyciu. Nie zalecana do zastosowań dla elementów mocowanych
na zewnątrz. Dostępna również w zestawie do nakładania i polerowania (KIT A i KIT B)
zawierającym czyściki, korki, szpatułki i rękawice.
Czas trawienia: rdza, stal 10-15 min., stal polerowana: 1-3 min.
Metoda nakładania: ręczna

84 10 100400
84 10 101000
84 10 001000

KIT A 400 g
KIT B 1 kg
1 kg

84 10 211002

2 kg

21 E PLUS

Pasta trawiąco-pasywująca do usuwania zgorzelin i przebarwień ze spoin powstałych
w procesie spawania stali nierdzewnych. Zredukowany udział kwasu azotowego:
poniżej 10%. Redukcja gazów azotowych.
Klasy niebezpieczeństw: T, C
Czas trawienia: stal 15-90 min.
Wydajność (1 kg): 50-80 m.b.
Metoda nakładania: pędzlem

Opakowanie

1.4. Środki do trawienia i czyszczenia aluminium

Nazwa

ALUMINIUM– CLEANER 101

442

Opis – zastosowanie – właściwości
Środek trawiąco-czyszczący do aluminium. Idealny przed lub po spawaniu, a także
przed malowaniem. Pozostawia czyste, lśniące powierzchnie pozbawione tlenków
aluminium.
Klasa niebezpieczeństw: C
Czas działania: 2-3 min.
Wydajność (1kg): 20 m²
Metoda nakładania: pędzlem, natryskowa (pompką), zanurzeniowa

Nr katalogowy

84 14 101001
84 14 101005
84 14 101020

Opakowanie

1 kg
5 kg
20 kg
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1.5. Urządzenia do trawienia spoin

01
02
03.1

NOWOŚĆ

03.2

w ofercie

ISOJET ® Cleaner 5
Trawienie spoin spawalniczych i znakowanie powierzchni stali nierdzewnej jednym urządzeniem – jedną szczotką! Prosty
w obsłudze, nie matowi powierzchni jak tradycyjny środek trawiący, a przebarwienia po spawaniu są usuwane łatwo, szybko
i przyjaźnie dla środowiska. Szczotka węglowa dopasowuje się do każdej spoiny. Wykorzystując inny elektrolit oraz uprzednio przygotowane folie można znakować powierzchnie stali nierdzewnej w dowolny sposób.

04

ISOJET ® Cleaner 5 „Zestaw startowy”:
urządzenie Cleaner 5,
uchwyt,
kabel z wtyczką,
elektrolit ISOJET® ISOL C (250 ml) w pojemniku zanurzeniowym,
elektrolit ISOJET® ISOL C 1000 ml,
szczotki (5 sztuk),
spray konserwujący Antox Surface Care 800 S,
okulary ochronne,
rękawice ochronne,
walizka transportowa,
instrukcja obsługi.

05.1
05.2
05.3

6024 RS

Czyszczenie, polerowanie oraz znakowanie stali nierdzewnych. Elegancki nowy wzór. Najnowsza technologia.
Proste użytkowanie „Jeden Przycisk”. Ultra szybkie czyszczenie spoin dzięki technologii wysokiej częstotliwości.
Charakterystyka:
7 funkcji (czyszczenie głowicą lub szczotką, polerowanie nakładką lub szczotką, znakowanie ciemne, znakowanie jasne, 		
galwanizacja);
skutecznie czyści spoiny WIG/TIG i MIG/MAG w wysokiej jakości;
czyszczenie i polerowanie w wysokiej jakości z wydajną szczotką;
duży kolorowy wyświetlacz w wielu językach;
zmienne ustawienie mocy;
„jeden przycisk” menu i ustawień;
lekki - zastosowanie najnowszego falownika;
urządzenie inwertorowe;
wysoki cykl pracy 63 A / 100%;
szybka wymiana końcówek narzędzi czyszczących;
wszystkie narzędzia czyszczące wykonane są ze stali nierdzewnej, aby zapobiec korozji;
przyjazne środowisku elektrolity do bezpiecznego stosowania w przemyśle spożywczym.

UMÓW SIĘ
NA BEZPŁATNY PO
KAZ
W TWOJEJ FIRMIE
tel. 663 489 384,
603 640 183

05.4
06
07

W zestawie:
1 x 1024 KO walizka aluminiowa;
3 x 2500 WB pojemnik z dużym otworem, 500 ml;
1 x 1205 OR zapasowe pierścienie, 5 szt. w opakowaniu;
1 x 5024 KR czerwony kabel uziemienia 3 m + zacisk uziemienia;
1 x 5024 KS czarny przewód masowy 3 m + wtyczka;
1 x 60290SP szczotka węglowa do czyszczenia - „Premiumline”;
1 x 5025 ST głowica węglowa „Premiumline” 90°;
1 x 2030 DH elektrolit „A” do czyszczenia, 1 l;
1 x 2020 DC elektrolit „C” do polerowania, 500 ml;
1 x 2040 DC elektrolit „C Plus” do polerowania, 500 ml;
1 x 2101 ET elektrolit „ET” do znakowania ciemnego, 100 ml;
1 x 2170 EN elektrolit „EN” do znakowania jasnego, 100 ml;
1 x 1206 SF filc do czyszczenia i znakowania, 20 szt;
1 x 6024 PI wymienna szczotka do SP 6029;
1 x bezpiecznik 10 A TT.
1. Środki do trawienia i pasywacji stali nierdzewnych
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ERS 3000
Do usuwania przebarwień powierzchni po spawaniu stali nierdzewnej.
Ekonomicznie - Bezpiecznie - Szybko
Niski koszt dzięki szybkości użycia - czyszczenie i pasywacja natychmiastowo, inaczej niż przy tradycyjnym trawieniu pastami trawiącymi.
Bezpieczeństwo chemicznego czyszczenia uzyskiwane dzięki elektrochemicznej reakcji. Znaczne udogodnienie w pracy i ochronie środowiska w porównaniu do past trawiących. Szybkość - po czyszczeniu, obrabiana
powierzchnia może być spłukana wodą lub wytarta suchą tkaniną.
Numery katalogowe:
84 16 000000		 ERS 3000 komplet z walizką transportową
84 16 000012		 głowica standardowa wymienna 84-9002
84 16 000016		 uchwyt ze standardową głowicą 84-9006
84 16 000018		 wkładki czyszczące wymienne: kpl. 10 szt. 84-9008

głowica standardowa wymienna 84-9002

głowica płaska wymienna 84-9004

uchwyt ze standardową głowicą 84-9006

wkładki czyszczące wymienne
kpl. 10 szt. 84-9008

ERS 3000 komplet z walizką transportową:
1 szt. AC-Transformator 55/80 A (230 V) Futura 1.140;
1 szt. uchwyt ze standardową głowicą (numer głowicy: 84-9002);
10 szt. wkładki czyszczące;
1 szt. ochronne okulary;
1 szt. para rękawic ochronnych;
1 szt. 70-55 EDELSTAHL-PFLEGE SPRAY;
1 litr elektrolitu 75-47 ERS Zmywacz S;
1 szt. walizka transportowa;
1 szt. instrukcja obsługi.

444

Nazwa

Opis – zastosowanie – właściwości

Nr katalogowy

75-47 ERS Zmywacz S

Specjalny zmywacz - elektrolit do usuwania utlenienia, po spawaniu stali nierdzewnej
metodą TIG, orbitalnym lub plazmowym. Nie matowi powierzchni. Nie pozostawia
żadnych zacieków. Nie zawiera kwasów fluorowodorowych, azotowych ani siarkowych.

84 22 754705

Opakowanie

5l
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1.6. Pompy wykonane z materiałów kwasoodpornych
Nazwa

Opis – zastosowanie – właściwości

Nr katalogowy

POMPA RĘCZNA ANTOX 5L

Specjalistyczna, wykonana z materiałów
kwasoodpornych wydajna pompka ręczna
przeznaczona do natrysku preparatów ANTOX, MOST.
Pojemność 5 l.

84 12 310850

POMPKA VENUS PRO+HD ACID

Specjalistyczna, wykonana z materiałów kwasoodpornych wydajna pompka ręczna przeznaczona
do natrysku preparatów ANTOX, MOST, ALU-CLEANER.
Pojemność 1,5 l.

84 12 100016

02
03.1
Pompa ręczna Antox 5 l

Pompa VENUS
PRO+HD ACID

03.2

1.7. Pędzle do nakładania past trawiących
Nazwa
Pędzel POLSIN

Pędzel ANTOX – prosty

Pędzel ANTOX – kątowy, szeroki

Pędzel ANTOX – kątowy, wąski

Pędzel ANTOX – okrągły, wąski

Pędzel ANTOX – specjalny

Opis - zastosowanie - właściwości

Nr katalogowy

POLSIN 20

Okrągły pędzel kwasoodporny do nakładania past trawiących,
średnica 20 mm.

84 11 000020

POLSIN 25

Okrągły pędzel kwasoodporny do nakładania past trawiących,
średnica 25 mm.

84 11 000025

POLSIN 30

Okrągły pędzel kwasoodporny do nakładania past trawiących,
średnica 30 mm.

84 11 000030

ANTOX
- prosty

Pędzel ANTOX 020151 z głowicą płaską o szerokości 50 mm,
kwasoodporny, do nakładania past trawiących.

84 11 020151

ANTOX
- kątowy, szeroki

Pędzel ANTOX 020152 z głowicą kątową o szerokości 45 mm,
kwasoodporny, do nakładania past trawiących.

84 11 020152

ANTOX
- kątowy, wąski

Pędzel ANTOX 020153 z głowicą kątową o szerokości 25 mm,
kwasoodporny, do nakładania past trawiących.

84 11 020153

ANTOX
- okrągły, wąski

Pędzel ANTOX 020156 z głowicą okrągłą o średnicy ok. 15 mm,
krótki, kwasoodporny, do nakładania past trawiących.

84 11 020156

ANTOX
- specjalny

Pędzel ANTOX 020162 z głowicą płaską o szerokości ok. 30 mm,
krótki, kwasoodporny, do nakładania past trawiących.

84 11 020162

Pędzel ANTOX 020163 z głowicą płaską o szerokości 12 mm,
bardzo krótki, kwasoodporny, do nakładania past trawiących.

84 11 020163

ANTOX
- mały

01

04
05.1
05.2
05.3

Pędzel ANTOX – mały

1.8. Ochrona przy trawieniu i pasywacji stali nierdzewnych

05.4

Kombinezon TYCHEM® „C”
Jednoczęściowy kombinezon z elastycznie uszczelnionym kapturem, z zatopionymi i oklejonymi na gorąco szwami, elastycznymi
ściągaczami przy rękawach i nogawkach oraz z przylepcem, dwustronnym przykryciem zamka błyskawicznego.
Włóknina Tychem® „C” to:
lekki elastyczny materiał,
zapewnia 100% szczelności przed przenikaniem najdrobniejszych cząstek pyłów, proszków, stężonych kwasów nieorganicznych
 i zasad oraz roztworów wodnych,
rozmiary zgodne z normą EN 340: S, M, L, XL, XXL.
Rozmiar L Numer katalogowy 77 07 420007
Rozmiar XL Numer katalogowy 77 07 420008

06
07

Kombinezon TYCHEM®

Kalosze kwasoługoodporne

08

Atestowane kalosze ochronne o wysokiej odporności na kwasy organiczne, co zapewnia trwałość i długi okres użytkowania.
Komfort zapewnia wewnętrzna wkładka absorbująca. Dostępne w rozmiarach 38-46 (dwie końcowe cyfry numeru katalogowego
oznaczają rozmiar).
Rozmiar 44 Numer katalogowy 77 10 336144

i

Kalosze kwasoługoodporne

09
Należy pamiętać o stosowaniu odpowiedniego sprzętu ochronnego:
gogle ochronne (rozdział 04, podrozdział 1.3)
maska pełna 3M serii 6000 (rozdział 04, podrozdział 3.2)
pochłaniacze do masek serii 6000 (rozdział 04, podrozdział 3.3)
rękawice ochronne BI-COLOUR (rozdział 04, podrozdział 2.5)

1. Środki do trawienia i pasywacji stali nierdzewnych
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2. Środki pomocnicze przy spawaniu i obróbce metali
2.1. Środki antyodpryskowe przy spawaniu

Nazwa

UFO-1
UFO-2
UFO-3

MOST CERAMIC

PROTECTOR

WB WELDER

MULTI TS

PASTA DO DYSZ

446

Postać

Opis – zastosowanie – właściwości

Nr katalogowy

środek antyprzyczepny stosowany jako środek ochronno-rozdzielający w procesach
spawania elektrycznego i w osłonie gazów;
ułatwia usuwanie palnych odprysków i zanieczyszczeń z powierzchni metali
spawanych, narzędzi spawalniczych, dysz palnika, które powstają w procesie
spawania;
ułatwia usuwanie i zapobiega powstawaniu nagaru na powierzchni dysz palnika;
w istotny sposób podnosi jego sprawność i wydłuża żywotność;
UFO-1 palny;
UFO-2 niepalny;
UFO-3 palny o najwyższym stopniu rafinacji;

Opakowanie

84 31 100400
84 32 100400
84 33 100400

400 ml
400 ml
400 ml

84 30 100400

400 ml

84 23 760010
84 23 760030

10 l
30 l

84 23 781005
84 23 781010
84 23 781200

5l
10 l
200 l

Płyn

środek antyprzyczepny w płynie, zapobiega przywieraniu odprysków w trakcie
spawania;
odtłuszcza powierzchnie, na które został naniesiony;
konserwuje metale w zakładach metalurgicznych, fabrykach maszyn, w rurociągach,
zakładach komunalnych, jak też automatach spawalniczych i urządzeniach
spawalniczych oraz urządzeniach do cięcia plazmowego;
nie utrudnia prac malarskich oraz galwanizacyjnych obrabianych powierzchni;
pompka metalowa 400 ml do nanoszenia płynów antyprzyczepnych o numerze
katalogowym: 84 23 749040;

84 23 750410
84 23 750412
84 23 750402

10 l
120 l
200 l

Pasta

niezawodna ochrona dysz przed odpryskami, które powstają podczas spawania;

84 23 710300

300 g

Spray

Spray

Płyn

Płyn

innowacyjny środek do długotrwałego zabezpieczenia dysz palników spawalniczych
przed działaniem palnych odprysków, przeznaczony do prac spawalniczych
w metodach MIG/MAG i cięciu laserowym i plazmowym;
wytwarza suchą termicznie powłokę ceramiczną nowej generacji, skutecznie chroniąc
elementy urządzenia spawalniczego przed odpryskami, przeciwdziałając procesom
korozji, utleniania się, nadpaleń, powstawaniu wżerów i zapieczeń;
skutecznie chroni elementy urządzeń spawalniczych i przyrządy obróbkowe przed
nagrzewaniem i przywieraniem odprysków spawalniczych przez 8-godzinny dzień
pracy, bez potrzeby ponownej aplikacji, eliminując przestoje w pracy, zwiększając jej
wydajność;

środek antyprzyczepny w płynie zabezpieczający powierzchnie spawanych elementów
przed przywieraniem odprysków;
może być stosowany do osłony palnika metodą MIG, MAG;
niepalny;
bezsilikonowy;
pompka metalowa 400 ml do nanoszenia płynów antyprzyczepnych o numerze
katalogowym: 84 23 749040;
preparat niepalny, na bazie wody;
nie zawiera silikonu;
zapobiega przywieraniu odprysków spawalniczych do dysz, spawanych elementów,
uchwytów i zacisków;
oszczędza czas, szybkie usuwanie odprysków z powierzchni metalowych;
chroni dysze przed zapchaniem;
przed malowaniem, ocynkowaniem usunąć pozostałości produktu z obrabianej
powierzchni;
pompka metalowa 400 ml do nanoszenia płynów antyprzyczepnych o numerze
katalogowym: 84 23 749040;

2. Środki pomocnicze przy spawaniu i obróbce metali
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2.2. Penetranty - środki do badań nieniszczących defektów powierzchniowych

01
02
03.1

BADANIA PENETRACYJNE
Nazwa

Opis – zastosowanie – właściwości

Nr katalogowy

Spray

Zestaw preparatów służących do przeprowadzenia badań nieniszczących metodą
penetracyjną, widzialnych w świetle dziennym, w którego skład wchodzą:
PENETRANT czerwony MOST - zgodny z EN ISO 3452 Część 2, Typ I;
ZMYWACZ SPECJALNY MOST - zgodny z EN ISO 3452 Część 2, szybko schnący
zmywacz służący do czyszczenia przed badaniem, usuwania nadmiaru penetrantu
oraz końcowego czyszczenia po badaniu;
WYWOŁYWACZ MOST - zgodny z EN ISO 3452 Część 2, szybko schnąca zawiesina
białego proszku, służąca do wykrywania defektów.
Powyższy zestaw stosuje sie przy badaniach nieniszczących stali stopowej i niestopowej,
staliwie, żeliwie, spiekach metalowych, miedzi, mosiądzu, ceramice.

84 23 709010
84 23 709030
84 23 709020

500 ml
500 ml
500 ml

84 23 709605
84 23 721035
84 23 709615

400 ml
400 ml
400 ml

WIDZIALNE

PENETRANT
ZMYWACZ SPECJALNY
WYWOŁYWACZ

Postać

PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

FLUORESCENCYJNE

CHECKMOR 240
S76
LD7

BRITEMOR 4455
S76
LD7

CHECKMOR 300
S85
LD9

Spray*

Spray*

Spray*

Z estaw preparatów służących do przeprowadzenia badań nieniszczących metodą
penetracyjną, widzialnych w świetle dziennym, w którego skład wchodzą:
penetrant czerwony CHECKMOR 240 - zgodny z EN ISO 3452 Część 2, Typ I;
zmywacz S76 - szybko schnący, posiadający niską zawartość siarki i halogenów,
preparat zgodny z EN-ISO 3452 Część 2;
wywoływacz LD7 - jest zawiesiną obojętnego białego proszku w szybkoschnącym
rozpuszczalniku.
Powyższy zestaw służy do badań powierzchni m.in. części kutych, spawanych, odlewów,
takich materiałów jak stal, staliwo, żeliwo, stopy aluminium, ceramika, spieki, stopy
miedzi.
Zestaw preparatów służących do badań nieniszczących metodą penetracyjną,
widzialnych w świetle UV, w którego skład wchodzą:
penetrant fluorescencyjny BRITEMOR 4455 - zgodny z AMS 2644, Typ 1, Metoda
A, Poziom 2;
zmywacz S76 - szybko schnący, posiadający niską zawartość siarki i halogenów,
preparat zgodny z EN-ISO 3452 Część 2;
wywoływacz LD7 - jest zawiesiną obojętnego białego proszku w szybkoschnącym
rozpuszczalniku.
Powyższy zestaw służy do badań powierzchni m.in. części kutych, spawanych, odlewów,
takich materiałów jak stal, staliwo, żeliwo, stopy aluminium, ceramika, spieki, stopy
miedzi.
Zestaw preparatów służących do przeprowadzenia badań nieniszczących metodą
penetracyjną, widzialnych zarówno w świetle dziennym jaki i w świetle UV, w którego
skład wchodzą:
penetrant podwójnego zastosowania CHECKMOR 300 - zgodny z EN ISO 3452 Część
2, Typ I oraz EN ISO 3452 Część 2, Typ III;
zmywacz S85 - szybko schnący, posiadający niską zawartość siarki i halogenów,
preparat zgodny z EN-ISO 3452 Część 2;
wywoływacz LD9 - jest zawiesiną obojętnego białego proszku w szybkoschnącym
rozpuszczalniku.
Powyższy zestaw służy do badań powierzchni m.in. części kutych, spawanych, odlewów,
takich materiałów jak stal, staliwo, żeliwo, stopy aluminium, ceramika, spieki, stopy
miedzi.

03.2

Opakowanie

04
05.1
05.2

8423721045
8423721035
8423709615

400 ml
400 ml
400 ml

05.3
05.4

84 23 709610
84 23 709630
84 23 709620

400 ml
300 ml
400 ml

06

* także w opakowaniach otwartych

07

BADANIA MAGNETYCZNO - PROSZKOWE

FLUORESCENCYJNE

WIDZIALNE

Nazwa

SUPRAMOR 4 BLACK
WCP 712
S80

LUMOR J
S80

Postać

Spray*

Spray*

Opis – zastosowanie – właściwości
Zestaw preparatów służących do przeprowadzenia badań nieniszczących metodą
magnetyczno - proszkową, widzialnych w świetle dziennym, w którego skład wchodzą:
czarna zawiesina magnetyczna SUPRAMOR 4 BLACK;
biała farba kontrastowa WCP712;
zmywacz S80.
Powyższy zestaw służy do badań powierzchni materiałów ferromagnetycznych. Może
być również stosowany do części malowanych.
Zestaw preparatów służących do przeprowadzenia badań nieniszczących metodą
magnetyczno - proszkową, widzialnych w świetle UV, w którego skład wchodzą:
fluorescencyjna zawiesina magnetyczna LUMOR J;
zmywacz S80.
Powyższy zestaw służy do badań powierzchni materiałów ferromagnetycznych.
Zapewnia wysoką dokładność i bardzo dobrą wykrywalność wad.

Nr katalogowy

Opakowanie

84 23 721020
84 23 721010
84 23 721030

400 ml
400 ml
400 ml

84 23 721040
84 23 721030

400 ml
400 ml

08
09

* także w opakowaniach otwartych

2. Środki pomocnicze przy spawaniu i obróbce metali
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2.3. Oprzyrządowanie do badań nieniszczących

Nazwa

Lampa UV HIL 100

Elektromagnes

Płytka wzorcowa

448

Nr katalogowy

Opis

84 23 729100

Lampa HIL 100 - Chemetall HIL 100 to lekka, kompaktowa lampa UV idealna
do inspekcji przy fluorescencyjnych badaniach nieniszczących zarówno metodą
penetracyjną jak i magnetyczno - proszkową. Źródłem światła UV o wysokiej
intensywności są diody LED wysokiej mocy, co pozwala na uzyskanie pełnego
poziomu promieniowania niemal natychmiast po włączeniu zasilania. Aluminiowa
obudowa, wymienne szkło ochronne oraz zastosowanie gumowych elementów
na rękojeści oraz froncie lampy pozwalają na długotrwałe i wygodne użytkowanie
lampy. Lampa wyposażona jest w przewód zasilający o długości 5 m.

84 23 729200

8423729300

Zdjęcie

Elektromagnes - CEY Yoke Magnet MK2 - jest to nastawny elektromagnes
używany do magnetyzacji materiałów ferromagnetycznych podczas
magnetyczno-proszkowych badań nieniszczących.
Przyrząd przykłada się na badany obszar, a wytworzenie pola magnetycznego
następuje po włączeniu zasilania.

Panel testowy - Płytka testowa zgodna z PN EN ISO 3452 - 3, Typ 2. Płytka
testowa mająca zastosowanie przy fluorescencyjnych jak i widzialnych badaniach
penetracyjnych. Płytka wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką niklowo chromową. Posiada 5 wyspecyfikowanych uszkodzeń oraz 4 pola pozwalające na
określenie zmywalności penetranta.
Każda płytka posiada numer seryjny i dostarczana jest z certyfikatem.

2. Środki pomocnicze przy spawaniu i obróbce metali
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2.4. Środki pomocnicze przy obróbce i spawaniu metali

01
02
03.1

Nazwa

SCHNEID SPRAY
70-03

ANTIHAFT SPRAY
70-30

THERMEX
70-70

MOST COOL 30

Postać

Spray

Kombinacja syntetycznych olejów chłodząco-smarujących zawiera specjalne substancje
aktywne, parujące dopiero w obecności tlenu. Dzięki procesowi odparowania powstaje
„efekt chłodzący” - powstałe w trakcie wiercenia lub cięcia ciepło zostaje szybko
odprowadzone, znacznie przyspieszając procesy obróbki metali. Nie pozostawia
zabarwień na stali chromowo-niklowej oraz miedzi. Doskonale trzyma się na
nierównych powierzchniach. Nie zawiera azotynów ani jakichkolwiek agresywnych
substancji. Nie wydziela nieprzyjemnego zapachu. Jest bezpieczny w bezpośrednim
kontakcie ze skórą.
doskonały środek chłodząco-smarujący do obróbki metalu (gwintowanie, wiercenie,
cięcie, frezowanie); począwszy od najtwardszej stali nierdzewnej i tytanu,
a skończywszy na metalach miękkich (miedź, mosiądz, aluminium);
przedłuża żywotność wierteł i narzędzi skrawających nawet dwukrotnie, wydajność
pił do cięcia metalu do 40%;
niweluje przecieki hydrauliczne;

Nr katalogowy

84 23 700300

84 23 703000

Pasta

ceramiczna pasta izotermiczna zatrzymuje przenikanie wysokiej temperatury
powstałej przy pracach spawalniczych i lutowniczych do 4000°C;
eliminuje konieczność demontażu części wykonanych z materiałów wrażliwych na
temperaturę;
zapobiega przepalaniu lakierów kryjących powierzchnie znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie spawu;

84 23 707025
84 23 707050

Płyn

proszek, topnik do formowania grani stosowany przy spawaniu każdego typu łączeń,
szczególnie przy spawaniu wysokoniklowych (zawierających powyżej 25% niklu
stopów stali);
zapobiega skutkom utlenienia, chroni spód łączenia, oczyszcza punkty styczne
spawanych powierzchni, wspiera płynne spoiwo, zapobiega przepalaniu się spawu,
pomaga kontrolować penetrację, eliminuje porowatość;
doskonale zastępuje gaz formujący (argon) przy spawaniu np. rur;
TYP B zalecany do stali nierdzewnych z zawartością niklu poniżej 25%;
TYP I przeznaczony do stali wysokoniklowych z zawartością niklu powyżej 25%;

400 ml

05.1

Spray

wysokiej jakości środek do chłodzenia wszystkich chłodzonych cieczą uchwytów
do spawania i cięcia;
mrozoodporny do -30°C, nieprzewodzący prąd, bezbarwny;
chroni palnik, przewody spawalnicze, chłodnice urządzeń do spawania i cięcia przed
korozją elektrolityczną;
nie oddziałuje agresywnie na elementy gumowe, w tym uszczelnienia;

03.2

Opakowanie

04

służy do ochrony materiałów szlifierskich przed zapychaniem się podczas szlifowania
aluminium, stali nierdzewnej i miedzi;
przedłuża żywotność ściernic, dysków lamelowych, krążków fibrowych, a także skraca
czas obróbki powierzchni metalu;
zabezpiecza przed „przegrzaniem powierzchni” podczas szlifowania stali nierdzewnej
i węglowej;
idealny do szlifowania i ostatecznego wykańczania powierzchni z aluminium, miedzi
oraz stali;

Proszek
SOLARFLUX TYP I
SOLARFLUX TYP B

Opis – zastosowanie – właściwości

05.2

400 ml

05.3
2,5 kg
5,0 kg

05.4
84 23 903005

5l

06
84 40 000000
84 40 000010

450 g
450 g

07
08
09

2. Środki pomocnicze przy spawaniu i obróbce metali
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3. Powłoki metaliczne

Nazwa

CYNK SPRAY SREBRNO-JASNY

CYNK SPRAY SREBRNO-SZARY

CYNK SPRAY POŁYSK
70-43

CYNK SPRAY
70-45

CYNK PASTE
70-40

CYNK FARBA
SREBRNO-JASNA

ALUMINIUM SPRAY

Postać

Spray

Spray

Pasta

Płyn

Farba

Farba

Spray

Opis – zastosowanie – właściwości
pokrywanie metalowych powierzchni, szczególnie powierzchni wewnętrznych oraz
przeznaczonych do późniejszego lakierowania;
korygowanie uszkodzonych ocynkowań, poprawki po cięciu i spawaniu powierzchni
ocynkowanych;
ochrona przed korozją;
po wyschnięciu nie pozostawia rys;
kolor: srebrno-jasny;
pokrywanie metalowych powierzchni, szczególnie powierzchni wewnętrznych oraz
przeznaczonych do późniejszego lakierowania;
korygowanie uszkodzonych ocynkowań, poprawki po cięciu i spawaniu powierzchni
ocynkowanych;
ochrona przed korozją;
po wyschnięciu nie pozostawia rys;
kolor: srebrno-szary;
pokrywanie powierzchni metalowych z wykończeniem wysokopołyskowym;
korygowanie uszkodzonych ocynkowań, poprawki po cięciu i spawaniu powierzchni
ocynkowanych zgodnie z DIN 50.976 (1980);
ochrona przed korozją;
po wyschnięciu nie pozostawia rys;
tworzy błyszczące powierzchnie;
długotrwała ochrona wszystkich powierzchni metalowych;
bardzo dobra przyczepność do wszystkich metali i stopów;
zawartość cynku w suchej warstwie > 93%, czystość cynku 99%;
może być pokrywany farbami bez konieczności dalszej powłoki gruntującej
i zabezpiecza pokrytą powierzchnię maksymalnie do 120°C; przed pokryciem farbą
czy lakierem sprawdzić zgodność obu produktów;
idealny po spawaniu punktowym;
szybkoschnący i ekonomiczny w użyciu;
dostępny również w wersji CYNK-PASTE 70-40, 1 kg, 10 kg;
odporny na korozję preparat cynkowy do pokrywania powierzchni;
pokrywanie cynkiem czystych metalowych powierzchni, korygowanie uszkodzonych
ocynkowań zgodnie z DIN 50.976 (1980);
system grubowarstwowego pokrywania;
w suchej warstwie zawartość cynku wynosi 96%, czysty cynk: 98,5-99%;
wysychanie przeważnie utleniające, nie pozostawia rys;
w trakcie przechowywania cynk nie osadza się w pojemniku; gotowy do stosowania
w każdym momencie;
dostępny również w wersji CYNK SPRAY 70-45, 400 ml;
pokrywanie metalowych powierzchni, szczególnie powierzchni wewnętrznych oraz
przeznaczonych do późniejszego lakierowania;
korygowanie uszkodzonych ocynkowań, poprawki po cięciu i spawaniu powierzchni
ocynkowanych;
ochrona przed korozją;
po wyschnięciu nie pozostawia rys;
kolor: srebrno-jasny;
pokrywanie metalowych powierzchni, drewna, tworzyw sztucznych itp;
przeznaczony szczególnie do urządzeń klimatyzacyjnych, felg samochodowych,
materiałów ocynkowanych;
ochrona przed korozją;
tworzy doskonałą szybkoschnącą, gładką i odporną na działanie temperatury
do 800°C powłokę;
przewodnictwo elektryczne (np. do spawania punktowego);

Nr katalogowy

Opakowanie

84 24 704550

400 ml

84 24 704555

400 ml

84 24 704300

400 ml

84 24 704500

400 ml

84 24 704000
84 24 704010

450 g
450 g

84 24 703900

1l

84 24 701650

400 ml

* Barwa metali przedstawionych w tabeli jest zbliżona do rzeczywistej.
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Nazwa

CHROMAL SPRAY
70-18

STAL SZLACHETNA SPRAY

EDELSTAHL– SPRAY 70-56
(stal szlachetna)

MIEDŹ SPRAY

MOSIĄDZ SPRAY

Postać

Spray

Spray

Spray

Pasta

Płyn

Opis – zastosowanie – właściwości
metalowy lakier o wysokim połysku (efekt chromu) do napraw i poprawy wyglądu
powierzchni;
idealny do metali, drewna i większości tworzyw sztucznych;
odporność temperaturowa do około 400°C;
zalecany zakres zastosowań to części ocynkowane, klimatyzacja i wentylacja, rury,
obudowy maszyn;
doskonałe, dobrze przylegające pokrywanie wszelkich powierzchni metalowych,
z tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki, szkła i papy;
antykorozyjna powłoka łączy w sobie zalety wysokostopowej stali szlachetnej oraz
odpornej na działanie czynników atmosferycznych i sztucznej żywicy;
nadaje powierzchniom srebrzystą, lekko matową barwę;
tworzy odporną na działanie temperatury do ok. 300°C powłokę;
zawartość stali szlachetnej: 62%;
preparat o wysokiej zawartości stali szlachetnej do metalicznego pokrywania
powierzchni;
doskonałe, dobrze przylegające pokrywanie wszelkich powierzchni metalowych,
z tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki, szkła i papy;
doskonała antykorozyjna powłoka łączy w sobie zalety wysokostopowej stali
szlachetnej oraz odpornej na działanie czynników atmosferycznych sztucznej żywicy;
nadaje powierzchniom metaliczny połysk;
odporny na działanie temperatury do ok. 300°C (po wyschnięciu warstwy);
zawartość stali szlachetnej: 62%;
doskonałe, dobrze przylegające pokrywanie powierzchni z metalu, szkła, papieru,
tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki i innych materiałów;
do odbarwień nalotowych oraz powstających przy lutowaniu miedzi;
ochrona przed korozją;
nadaje metaliczny połysk;
odporność na czynniki atmosferyczne oraz ścieranie;
doskonałe, dobrze przylegające pokrywanie powierzchni z metalu, szkła, papieru,
tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki i innych materiałów;
ochrona przed korozją;
nadaje złocisty, lekko matowy połysk;
odporność na czynniki atmosferyczne oraz ścieranie;

Nr katalogowy

84 24 701800

Opakowanie

01
02

400 ml

03.1
84 24 705650

400 ml

03.2
84 24 705600

400 ml

84 24 705750

400 ml

84 24 705850

400 ml

04
05.1
05.2
05.3

* Barwa metali przedstawionych w tabeli jest zbliżona do rzeczywistej.

05.4
06
07
08
09
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4. Środki czyszczące i konserwujące
4.1. Środki czyszcząco-konserwujące do stali szlachetnych

Nazwa

Opis – zastosowanie – właściwości

Nr katalogowy

Opakowanie

preparat konserwujący i pielęgnacyjny do stali szlachetnej;
doskonale usuwa kurz i inne zabrudzenia;
nadaje powierzchniom połysk;
nie zostawia smug;
działa antystatycznie;
zastosowanie: w dużych kuchniach, szpitalach, placówkach gastronomicznych,
zakładach branży spożywczej, bankach, laboratoriach, itd.;

84 22 705550

400 ml

INOX KONSERWATOR (płyn)

wykonanie według wymagań DAB 10 (klarowność i czystość);
środek pielęgnacyjny dla stali szlachetnej i elementów chromowanych;
przez długi czas utrzymuje wysoki połysk;
usuwa zabrudzenia spowodowane przez substancje organiczne;
usuwa zabrudzenia powstałe z tzw. brudnych rąk;
nie zawiera składników fluorowo-węglowodorowych;
może być stosowany do czyszczenia maszyn i urządzeń produkujących artykuły
spożywcze;

84 22 706500

5l

EDELSTAHL – PFLEGE SPRAY
70-55

bardzo skuteczny preparat konserwujący i pielęgnacyjny do stali szlachetnej, kafli
i gładkich powierzchni z tworzyw sztucznych;
doskonale usuwa kurz i inne zabrudzenia, m.in. efekt „czarnych palców”;
nadaje powierzchniom połysk;
nie zostawia smug;
działa antystatycznie;
zastosowanie: w dużych kuchniach, szpitalach, placówkach gastronomicznych,
zakładach branży spożywczej i obróbki stali nierdzewnej;

84 22 705500

400 ml

EDELSTAHL – PFLEGE REINIGER
75-56

bardzo skuteczny preparat konserwujący i pielęgnacyjny do stali szlachetnej, kafli
i gładkich powierzchni z tworzyw sztucznych;
doskonale usuwa kurz i inne zabrudzenia, m.in. efekt „czarnych palców”;
nadaje powierzchniom połysk;
nie zostawia smug;
działa antystatycznie;
zastosowanie: w dużych kuchniach, szpitalach, placówkach gastronomicznych,
zakładach branży spożywczej i obróbki stali nierdzewnej;

84 22 755610
84 22 755620
84 22 755630

10 l
20 l
30 l

INOX KONSERWATOR SPRAY

4.2. Zmywacze uniwersalne w sprayu
Przed użyciem

Nazwa

ZMYWACZ TECHNICZNY

SCHNELLREINIGER SPRAY
70-15

452

Opis – zastosowanie – właściwości
znakomity środek do usuwania zanieczyszczeń w technice warsztatowej, podczas prac
montażowych, wykonywania napraw i przeglądów;
posiada bardzo dobre własności penetracyjne;
rozpuszcza i usuwa: oleje, smary, smołę, wosk, żywice jak również inne
zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne;
skutecznie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni ceramicznych, metalowych,
szklanych;
może być użyty do usuwania zanieczyszczeń w gaźnikach, z powierzchni tarcz
i bębnów hamulcowych, powierzchni sprzęgieł, z trudno dostępnych miejsc maszyn
i urządzeń np. w przekładniach i przegubach;
może być zastosowany do odtłuszczania zakonserwowanych elementów metalowych:
blach, kształtowników, części maszyn itp.;
do szybkiego usuwania oleju, smaru, brudu szczególnie w branży motoryzacyjnej;
zalecany szczególnie do czyszczenia hamulców, sprzęgieł i części silnika;
także usuwa tlenki aluminium przed spawaniem;
nie posiada właściwości trawiących;
nie pozostawia osadów ani innych resztek;

Po użyciu

Nr katalogowy

Opakowanie

84 22 600000

500 ml

84 22 701500

400 ml

4. Środki czyszczące i konserwujące
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4.3. Środki do usuwania etykiet, gumy, kleju, markerów, powłok lakierniczych
Nazwa

CITRUS SPRAY
75-17

CITRUS-REINIGER GEL
75-88

INTENSIV-REINIGER
75-27

INTENSIVE REINIGER SPECIAL
75-34

ARDROX 2526

Opis – zastosowanie – właściwości
specjalny zmywacz dla przemysłu i warsztatów bazujący na ekstraktach owoców
cytrusowych, nie powodujących korozji;
zalecany do czyszczenia: wyschniętych klejów, świeżo nałożonej pianki PU, oleju,
tłuszczu, smaru, żywic i smoły, graffiti, śladów po długopisach, pisakach, kredkach,
pozostałości gumy;
zalecany do usuwania markerów (patrz strona 460-462);
odmiana w płynie: 75-27 INTENSIVE REINIGER;
specjalny środek czyszczący, bazujący na naturalnej substancji, o bardzo dobrej
przyczepności do powierzchni pionowej;
skutecznie usuwa: pozostałości i otarcia gumy na metalowych powierzchniach
i narzędziach, olejów, tłuszczów, żywic, smoły, pozostałości farb i kleju, znaków po
ołówku, zabrudzeń po długopisie i pisakach, naklejek z powierzchni szklanych i ram
okiennych itp.;
przeznaczenie w obiektach przemysłowych i mechanicznych, przemyśle oponiarskim,
budowy okien, tworzyw sztucznych, w instytucjach publicznych jak szkoły, transport
publiczny, przedsiębiorstwa autobusowe, rzeźnie i przedsiębiorstwa budowlane;
zalecany do usuwania świeżej pianki PU, świeżego silikonu jak i markerów;
neutralne pH, nie korodujący, przyjemny świeży zapach;

Nr katalogowy

84 22 751700

03.1

400 ml

400 ml

03.2
04

silnie działający, neutralny zmywacz na bazie naturalnych substancji;
usuwa pozostałości po gumie z powierzchni metalowych i narzędzi, usuwa oleje,
tłuszcze, żywice, smołę, resztki farby i kleju, zabrudzenia z ołówków, długopisów,
flamastrów, naklejek z powierzchni szklanych i ram okiennych, itd.;
przeznaczony do urządzeń przemysłowych i maszynowych w zakładach oponiarskich,
fabrykach okien, w przemyśle tworzyw sztucznych, urządzeniach publicznych,
szkołach, środkach komunikacji publicznej, przedsiębiorstwach transportowych,
rzeźniach, firmach budowlanych, itp.;
ma przyjemny, świeży zapach;
preparat szybkoschnący;
nie zawiera fosforanów, wartość pH=7,0;
odporny na temperatury w zakresie od -30°C do 70°C;
łatwopalny;
odmiana w sprayu: 75-17 CITRUS SPRAY;

84 22 752710

specjalny, silnie działający, neutralny zmywacz;
usuwa zabrudzenia ze smoły i bitumu, klejów, silikonu, flamastrów, ołówków,
atramentu, graffiti, grubych warstw tłuszczu, wosku;
stosowany jest w zakładach malarskich, oczyszczalniach, w budownictwie
podziemnym, przy konstrukcji dachów płaskich, w szpitalach, przy produkcji karoserii,
na placach budowy, w zakładach obróbki kamienia naturalnego i sztucznego,
w konstrukcjach pomiarowych, do metalowych fasad i maszyn budowlanych, itd.;
bardzo dobry do usuwania smaru, tłuszczów z drenów, spustów, rur kanalizacyjnych;
środek konserwuje wszystkie metale, emulguje z wodą;
nie zawiera fosforanów ani żadnych kwasów;
łatwopalny;

84 22 753410

preparat o konsystencji oleju, służący do usuwania powłok lakierniczych;
usuwa większość stosowanych powłok takich, jak farby epoksydowe, proszkowe, KTL.
może być stosowany na powierzchnie części wykonanych ze stali, stopów aluminium,
stopów magnezu, kadmu. Nie należy nanosić preparatu na elementy wykonane
z gumy lub tworzyw sztucznych;
nanoszony może być przez pędzlowanie lub natryskiwanie zarówno na powierzchnie
poziome jak i pionowe;

02

Opakowanie

NOWOŚĆ
w ofercie

84 22 758800

01

05.1

10 l

05.2
05.3

10 l

05.4
84 22 252600

06
07
08
09

4. Środki czyszczące i konserwujące
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ŚRODKI CHEMII TECHNICZNEJ

4.4. Środki do usuwania olejów, tłuszczów, czyszczenia urządzeń
Nazwa

UNIVERSAL REINIGER
75-25

UNIVERSAL REINIGER SUPER
75-32

Opis – zastosowanie – właściwości
uniwersalny środek czyszczący (wysokoskoncentrowany);
usuwanie resztek olejów, tłuszczów i białek, wodorostów, żywicy, barwników
z metali, plandek ciężarówek, kamieni, tworzyw sztucznych, wykładzin podłogowych,
nawierzchni, szkła, grillów, pieców, mebli z tworzyw sztucznych, itd., stosowany
w przemyśle maszynowym, pralniach, do pojazdów, silników, szyldów, fasad,
armatury, urządzeń grzewczych w szkołach, kuchniach, przedsiębiorstwach
transportowych, zakładach przemysłu spożywczego, rzeźniach, szpitalach, zakładach
komunalnych, itd.;
rozpuszczalny w wodzie, niepalny, nie wydziela szkodliwych oparów; ulega całkowitej
biodegradacji;
do czyszczenia aluminium i ocynkowanych powłok rozcieńczyć z wodą w stosunku
max 1:20;
rozcieńczalny z wodą w stosunku 1:40;
wartość pH: 11,5;
podczas ogrzewania wzrasta jego skuteczność - trzykrotnie w temp. 60°C;
krótkotrwała ochrona antykorozyjna;
specjalny, uniwersalny środek czyszczący (wysokoskoncentrowany);
usuwanie resztek sadzy i węgla, zanieczyszczeń z olejów i białek, żywicy, barwników,
nikotyny, pleśni, osadów przemysłowych, itp.; z powierzchni metalowych, maszyn,
plandek, szkła, mebli z tworzyw sztucznych, itd.;
znajduje zastosowanie w firmach malarskich i gipsowniczych, pralniach, urządzeniach
produkcyjnych, firmach zajmujących się posadzkami ściennymi i podłogowymi,
w zakładach komunalnych, przemyśle spożywczym, przedsiębiorstwach
transportowych, szpitalach, szkołach, itd.;
do czyszczenia aluminium i ocynkowanych powłok rozcieńczyć z wodą w stosunku
1:20;
rozpuszczalny w wodzie, ulega całkowitej biodegradacji;
rozcieńczalny z wodą w stosunku 1:40;
zastępuje salmiak i nitro;

Nr katalogowy

Opakowanie

84 22 752510

10 l

84 22 753210

10 l

4.5. Środki do czyszczenia aluminium

Nazwa

Opis – zastosowanie – właściwości

FELGEN REINIGER
75-20

wysoce skuteczny, skoncentrowany zmywacz alkaiczny o szerokim zastosowaniu;
jako alternatywa dla zmywacza 75-25, ale bardziej skoncentrowany, wolny
od kwasów, rozcieńczalny w zależności od zastosowania;
przykładowe zastosowania: czyszczenie felg aluminiowych i stalowych, silników,
powierzchni metalowych; usuwa resztki olejów, tłuszczu, kurzu, brudu, drogowych
zanieczyszczeń, przemysłowych osadów;
niepalny o neutralnym zapachu, ulegający biodegradacji;

ALUMINIUM REINIGER
75-31

wysokoskoncentrowany środek czyszczący do aluminium i innych wrażliwych
metalowych powierzchni;
płyn, usuwa zanieczyszczenia powierzchni spowodowane przez oleje, smary, sadze,
pozostawia czyste powierzchnie;
rozpuszczalny w wodzie, niepalny;
rozcieńczalny z wodą w stosunku 1:30;
ulega biodegradacji;

Nr katalogowy

Opakowanie

84 22 752005
84 22 752010

500 ml
10 l

84 22 753110

10 l

4.6. Środki do usuwania rdzy

454

Nazwa

Opis – zastosowanie – właściwości

Nr katalogowy

ROST-KILLER
75-26

bardzo silnie działający, kwaśny zmywacz do usuwania lekkich i średnich powłok rdzy
przez rozmiękczanie;
usuwa również oleje, smary i osady białkowe z powierzchni metali;
możliwość stosowania przez zanurzenie w preparacie;
niepalny;

84 25 752610

Opakowanie

10 l

4. Środki czyszczące i konserwujące

ŚRODKI CHEMII TECHNICZNEJ

5. Środki ogólnotechniczne

01
02
03.1

Nazwa

LECKSUCHER SPRAY

SILIKON SPRAY

KONTAKT SPRAY

TORSION SPRAY
70-05

KNETHARZ
70-21

Opis – zastosowanie – właściwości

Nr katalogowy

środek w sprayu do badania szczelności instalacji: wentyle zamykające, układy
hamulcowe, urządzenia do spawania gazowego, pojemniki ciśnieniowe, połączenia
i przyłączenia ciśnieniowe, gaśnice, przyłączenia gazowe, piece gazowe, gazowe
urządzenia grzewcze, systemy klimatyzacji, kompresory, chłodziarki, rurociągi,
połączenia węży;
nadaje się do sprawdzania szczelności w instalacjach ze wszystkimi gazami
medycznymi i technicznymi, palnymi (acetylen, propan, butan, wodór);
nie powoduje korozji;

84 25 762010

czysty silikon w sprayu;
zmniejsza tarcie, posiada właściwości konserwacyjno-impregnacyjne oraz
antyelektrostatyczne i antykorozyjne;
stosowany jako środek separacyjny oraz konserwacyjno-pielęgnacyjny dla tworzyw
sztucznych chemo i termoutwardzalnych, kauczuku (poza kauczukiem silikonowym),
do wtryskarek, w drukarstwie i transporcie poziomym opakowań, w technice
spawalniczej (separator) oraz dla takich materiałów jak drewno, guma, papier, pianka,
tekstylia;
można stosować w zakresie temperatur od -50°C do 250°C;

84 44 151915

służy do zapewnienia niezakłóconej pracy odbiorników i urządzeń elektrycznych
narażonych na działanie wilgoci;
wypiera wilgoć, tworzy cienką, przezroczystą warstwę ochronną bez wpływu
na zdolność przewodzenia prądu;
usuwa i rozpuszcza utlenione warstwy i chroni przed dalszym utlenianiem;
przeciwdziała zakłóceniom w pracy układów elektrycznych, usuwa prądy błądzące,
w tym również z układów próżniowych i zwojów elektrycznych;
jest neutralny i nie oddziałuje na powierzchnie ceramiczne, metalowe, materiały
izolacyjne, szklane i z tworzyw sztucznych;
ekologicznie bezpieczny, nie zawiera związków fluorowo-węglowodorowych;

84 21 001400

„klucz w sprayu” do poluzowania wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych poprzez
kombinację wysoce penetrujących aktywnych składników;
nie zawiera kwasu ani smaru;
nie zostawia śladów;
powierzchnie potraktowane preparatem można lakierować po 10-15 min.;
stosować razem z 70-81 GLEITMETALL SPRAY lub 70-85 GLEITMETALL PASTE,
aby zapobiec kolejnemu zakleszczeniu się połączeń;
żywica epoksydowa do szybkich napraw elementów urządzeń;
uszczelnianie rurociągów i pojemników, umocowywanie śrub i haków, renowacja
wadliwych połączeń gwintowych, wyrównywanie nierównych powierzchni, zatykanie
dziur i otworów, itd.;
bardzo dobrze trzyma się na powierzchniach metalowych, drewnianych, kamiennych,
ceramicznych;
prosty w użyciu; do stosowania również pod wodą;
twardnieje w ciągu 3 godzin, po czym powierzchnia pokryta żywicą może być
poddana obróbce typu: szlifowanie, wiercenie, piłowanie, itp.;
odporność na wysoką temperaturę: do 200°C;
wytrzymałość na zgniatanie: 7800 N/cm²;
wytrzymałość na rozciąganie: 2900 N/cm²;
twardnienie: 3 godz. w 20°C;
czas zachowania stanu plastycznego: 15 min.;

Opakowanie

03.2
400 ml

04
400 ml

05.1

05.3
84 23 700500

400 ml

05.4
84 23 702400

06

400 g

07

MULTI SPRAY

najwyższej jakości uniwersalny produkt do stosowania w przemyśle, usługach,
w technice motoryzacyjnej, gospodarstwach domowych;
wypiera wodę i wilgoć, chroni metale przed korozją i utlenianiem;
odrdzewiacz - usuwa rdzę i zapieczenia w połączeniach gwintowych, ułatwia
demontaż, trwale zabezpiecza przed korozją;
posiada znakomite własności penetracyjne;
znakomicie zmniejsza tarcie - natłuszcza powierzchnie ślizgowe, likwiduje piski
i skrzypienie w sprężynach, zamkach, zawiasach;
usuwa zanieczyszczenia: smoły smarów itp.;
konserwuje i pielęgnuje powierzchnie metalowe - zapobiega powstawaniu korozji,
zapieczeń i zatarć;

84 21 810000

400 ml

WD-40

uniwersalny środek konserwująco-smarujący w sprayu i rozpylaczu; odblokowuje
i smaruje zamki w drzwiach, zawiasy, inne mechanizmy, doskonale penetruje
i poluzowuje zardzewiałe i zapieczone elementy (śruby, regulatory, sworznie i inne
złącza);
oczyszcza ze smaru, gumy, kleju i zmiękcza osady z twardej wody;
pozostawia warstwę ochronną przeciw rdzy;
wypiera wodę z powierzchni metalowych, kontaktów elektrycznych, układów
zapłonowych, narzędzi i silników: nie przyciąga brudu i kurzu;

84 21 900400

400 ml

5. Środki ogólnotechniczne

05.2

400 ml

08
09
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6. Środki smarujące

Nazwa

METAFLON SPRAY
70-25

HT SUPER SPRAY
70-84

KETTEN SPRAY
70-07

GLEITMETALL SPRAY
70-81

GLEITMETALL PASTE
70-85

456

Opis – zastosowanie – właściwości
wysokowydajny preparat smarujący z teflonem do smarowania we wszelkich
dziedzinach przemysłu, dla majsterkowiczów i warsztatów samochodowych;
wolny od silikonu;
długotrwałe smarowanie i ochrona;
doskonałe działanie kapilarne;
zapobiega zamarzaniu;
poluźnia zardzewiałe i zakleszczone części;
eliminuje wilgoć;
zapobiega piszczeniu i skrzypieniu;
doskonały do łożysk, przegubów, kół zębatych, łańcuchów, szyn poślizgowych,
zawiasów, wind, kabli i wszystkich elementów pracujących pod wysokim ciśnieniem,
wibracjami lub uderzeniami;
idealny do smarowania długookresowego trudno dostępnych miejsc oraz
mechanizmów pracujących w wodzie;
dobry przeciw zapiekaniu połączeń i korozji, wypiera wodę i wilgoć;
przeznaczony do przemysłu spożywczego, rafinerii cukrowych, fabryk konserw,
papierni, przemysłu samochodowego, rzemiosła, prac montażowych, oczyszczalni,
przemysłu maszynowego i okrętowego;
przezroczysty, odporny na wysokie ciśnienie, wodę (również słoną), strumień wodny,
rozcieńczone ługi i kwasy;
odporny na temperaturę od -30°C do 200°C;

spray do otwartych kół zębatych i łańcuchów;
idealny do mechanizmów dźwigniowych, rolek, kół ślimakowych i zębatych;
doskonałe przyleganie na poruszających się częściach: nie ścieka;
odporny na działanie wody;
poprawia i redukuje hałas powodowany przez łańcuch;
przedłuża żywotność łańcucha o 100%;
metaliczny, wysoko wydajny preparat do smarowania z zawartością tytanu
przeznaczony do stosowania w ekstremalnych warunkach;
środek zapobiegający korozji, zapiekaniu się śrub i innych połączeń, zabezpiecza
pokryte części przed ścieraniem się;
nie dopuszcza do powstawania hałasów spowodowanych wibracjami podczas pracy
urządzeń;
przeznaczony do stosowania w różnych gałęziach przemysłu, np.: w przemyśle
samochodowym, oczyszczalniach ścieków, w przemyśle stoczniowym, w zakładach
miejskich, szpitalach, budownictwie, itd.;
odporny na działanie temperatur w zakresie od -180°C do 1350°C oraz ciśnienia
do 23400 N/cm²;
preparat wodoodporny; odporny również na oleje, benzyny, większość kwasów,
ługów, gazów i oparów;
nieścieralny; nie ścieka z pokrytych elementów nawet w wysokich temperaturach;
dobrze zabezpiecza powierzchnie po galwanizacji, nie dopuszczając do korodowania;
nie zawiera miedzi i niklu, w związku z czym nie istnieje możliwość powstawania
elektrolitów;
odmiana w paście: GLEITMETALL PASTE 70-85;
pasta, środek smarujący w ekstremalnych warunkach;
zapobiega korozji, zapiekaniu się śrub i innych połączeń, zabezpiecza pokryte części
przed ścieraniem się;
nie dopuszcza do powstawania hałasów spowodowanych wibracjami podczas pracy
urządzeń (jak np. zgrzyty hamulców) w każdej dziedzinie;
odporny na działanie temperatur w zakresie od -180°C do 1400°C oraz ciśnienia
do 23400 N/cm²;
preparat wodoodporny, odporny również na oleje, benzyny i na większość kwasów,
ługów, gazów i oparów;
nieścieralny, nie ścieka z pokrytych elementów nawet w wysokich temperaturach;
dobrze zabezpiecza powierzchnie po galwanizacji, nie dopuszczając do korodowania;
odmiana w sprayu: GLEITMETALL SPRAY 70-81;

Nr katalogowy

Opakowanie

84 21 702500

400 ml

84 21 708400

400 ml

84 21 700700

400 ml

84 21 708100

400 ml

84 21 708535
84 21 708500

350 g
1 kg

6. Środki smarujące

ŚRODKI CHEMII TECHNICZNEJ
Nazwa

MOLY SPRAY
70-82

META LUBE SPRAY
70-75

KERAMIK SPRAY
70-86

Opis – zastosowanie – właściwości
smar w sprayu z zawartością pigmentów molibdenowych przeciw działający korozji
i zacieraniu się metalowych elementów urządzeń, połączeń śrubowych i wtykowych,
uszczelek, zaworów i innych elementów systemów rurociągów, jak również sworzni
do łańcuchów, kół pasowych, kół zębatych, itp.;
odporny na działanie temperatur w zakresie od -80°C do 1200°C oraz ciśnienia
do 35300 N/cm²;
wysoka odporność również na solanki, rozpuszczalniki organiczne, większość kwasów
i ługów;
nie zawiera niklu i miedzi, w związku z czym nie istnieje możliwość
tworzenia się elektrolitu;
biały, smarujący i montażowy spray na bazie olei syntetycznych z nieorganicznymi
stałymi środkami smarującymi;
do bieżącego serwisu i konserwacji powierzchni przesuwnych o niskiej do średniej
szybkości przesuwu;
stosowany do: gwintowanych wrzecion, czopów czołowych / łożysk, profili
mechanizmów nastawnych, powierzchni przesuwnych na narzędziach i sprzęcie
montażu tulei / wałów;
zakres temperatur: -30°C do +150°C;
nieprzepuszczalny dla wody, wilgoci, większości związków zasadowych i kwasowych;
odmiana w paście: WHITE PASTE 71-15;
ceramiczny środek antyadhezyjny i uszczelniający w sprayu do wszelkich połączeń
śrubowych, szczególnie do śrubowań chromowo-niklowych;
doskonały również do wyrównywania niedokładności na powierzchniach i płaskich
uszczelnieniach;
odporny na działanie temperatur do 1200°C oraz ciśnienia do 22000 N/cm²;
preparat wodoodporny; odporny również na oleje, benzyny i na większość kwasów
i ługów;
nieścieralny, nieodpadający, nie ścieka z pokrytych elementów;
zapobiega korozji elektrochemicznej;
nawet po długim użyciu pokrytych sprayem części można je łatwo zdemontować;
dostępny również w postaci białej pasty;
dostępny również w postaci pasty KERAMIK PASTE 71-30;

Nr katalogowy

84 21 708200

Opakowanie

01
02

400 ml

03.1
84 21 707500

03.2

400 ml

04
84 21 708600

05.1

400 ml

05.2
RIEMEN SPRAY
70-06

TEFLON SPRAY
70-87

doskonały środek antypoślizgowy w sprayu do pasów napędowych wszelkiego rodzaju
(gumowych, skórzanych, parcianych);
nadają się szczególnie do urządzeń pracujących na wolnym powietrzu lub
w wilgotnych pomieszczeniach;
poprawia efektywność przenoszenia napędu o 50%, zwiększa też żywotność pasków
nawet dwukrotnie;

nienatłuszczający teflonowy środek smarujący (zawartość teflonu 100%);
służy do uzyskiwania gładkich powierzchni we wszystkich gałęziach przemysłu,
szczególnie w obróbce drewna, papieru i przemyśle tekstylnym, jak też
w wytwórniach opakowań; przeznaczony jest również do powlekania elektrycznych
i elektronicznych części, zapobiega przywieraniu przy obróbce tworzyw sztucznych
(za wyjątkiem polistyrenu i plexi- glasu);
można go stosować do powlekania uszczelek, papieru i korka w celu uzyskania
wodoodporności; zapobiega jednocześnie wysychaniu pokrytych powierzchni
uszczelniających i wydłuża trwałość nawet o 300%;
znajduje zastosowanie jako niewidoczny środek pokrywający wały i łożyska z tworzyw
sztucznych, szkło, gwinty, mechanizmy jezdne;

84 25 700600

400 ml

05.3
05.4
84 21 708700

400 ml

06
07
08
09

6. Środki smarujące
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7. Środki antykorozyjne
7.1. Podkłady antykorozyjne

Nazwa

PENETRATOR RDZY MOS-2

ROST-I-SOL
70-36

ROST SAFE SPRAY
70-37

TS 400
70-34 czerwona
70-63 szara

BLOXIDE ®

Opis – zastosowanie – właściwości
spray, usuwa rdzę i inne zabrudzenia, stanowi doskonałą, trwałą ochronę
antykorozyjną w połączeniach śrubowych, zaworach, bolcach, kołnierzach rurowych,
itd.;
czyści dokładnie bardzo zardzewiałe i zatarte części maszyn, dociera do najmniejszych
szczelin i innych niedostępnych miejsc, konserwuje;
nie tworzy osadów;
nie działa na powierzchniach lakierowanych;
dzięki długotrwałemu działaniu natłuszczającemu dalsza konserwacja części,
do których zastosowano MOS-2, jest zbędna;
opatentowana ochrona przed rdzą;
doskonały środek antykorozyjny w żelu zapobiega tworzeniu się rdzy na stali i hamuje
procesy korozyjne na zardzewiałych powierzchniach;
żółta akrylowa emulsja; z chwilą nałożenia na zardzewiałe metalowe powierzchnie
wchodzi w reakcję z rdzą i przekształca się w czarną chroniącą przed korozją powłokę;
preparat ten został zaprojektowany nie jako podkład, ale jako końcowa powłoka
i dlatego pokrywa się go innymi preparatami jeśli jest to konieczne;
czas schnięcia: normalnie powierzchnia jest sucha po 30 do 60 min., przy 20°C
i 70% wilgotności; można malować bądź pokrywać lakierem po 24 godzinach
(w 20°C);
dobra odporność na ługi i kwasy oraz nieagresywne oleje, nadaje się do pokrywania
różnymi farbami i lakierami;
jedyny środek antykorozyjny o pH=7;
podkład antykorozyjny do powierzchni metalowych;
podstawowa ochrona antykorozyjna wszystkich metalicznych, czystych powierzchni;
wtórna ochrona przeciwkorozyjna już zardzewiałych powierzchni dzięki tworzeniu się
warstwy ochronnej nie przepuszczającej wody i powietrza;
doskonała przyczepność do zardzewiałych powierzchni;
środek szybkoschnący, zależnie od grubości warstwy staje się pyłosuchy po ok. 10
min. (w temp. 20°C);
nadaje się do pokrywania wszelkimi farbami i lakierami;
kwaso- i ługoodporny;
dobra odporność na promienie UV;
ochrona przed korozją;
szybko schnący, ochronny podkład do wszystkich metali, chroni niezawodnie
i trwale, dobrze przylega do wszystkich gołych metalowych powierzchni, może być
pokryty jakąkolwiek normalną farbą lub lakierem (sprawdzić wcześniej działanie
podkładu w przypadku użycia farby z dużą ilością rozpuszczalnika);
preparat odpowiedni do zgrzewania, dobra trwałość na UV;
może być stosowany na zardzewiałą powierzchnię, dobra odporność na większość
zasad i kwasów, jak również na nieagresywne oleje;
rozcieńczalnik do TS 400, 1l , o numerze katalogowym: 84 25 706300;
Bloxide® jest wszechstronnym podkładem spawalniczym z unikalną formułą
na bazie aluminium, która zaoszczędza czas i koszty pracy na czyszczeniu lub
usuwaniu przed spawaniem;
wzbogacony o właściwości zapobiegające korozji, Bloxide® może być stosowany na
szerokiej gamie metali przez dłuższy okres przechowywania, pomagając w tworzeniu
spoin wysokiej jakości;
zwiększona odporność na korozję przez dłuższy okres przechowywania;
formuła na bazie aluminium pozwala na spawanie bez ponownego usuwania,
skracając czas przestojów i zanieczyszczenia;
wysoka odporność na temperaturę do 800°F (427°C);
może być rozpylany, nakładany pędzlem lub stosowany przez zanurzenie;

Nr katalogowy

Opakowanie

84 25 760500

300 ml

84 25 703600
84 25 703610

500 ml
10 l

84 25 703700

400 ml

84 25 703401
84 25 703405
84 25 706301
84 25 706305

1l
5l
1l
5l

84 25 624100
84 25 624104

3,79 l (1 galon)
350 ml Spray

Temperatura nominalna:
od 100°F (38°C) do 2200°F (1204°C)
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7.2. Woski antykorozyjne

01
02
03.1

Nazwa

WAX SPRAY
70-39

ARDROX 3968

ARDROX AV 15

ARDROX AV 25

Opis – zastosowanie – właściwości
wosk ochronny w sprayu;
przezroczysty syntetyczny wosk wzbogacony o substancje hamujące korozję i w ten
sposób dający lepszą ochronę niż proste systemy woskowe;
daje powłokę chroniącą przed korozją na powierzchniach metalowych;
dobre przyleganie do wszystkich metali;
do niedostępnych sekcji paneli, narzędzi, form, części maszyn magazynowanych lub
transportowanych za granicę;
wytrzymuje także wysoce korozyjne warunki atmosferyczne (klimat morski); dzięki
swojej akcji kapilarnej wypiera wodę także w zagłębieniach;
jeżeli powierzchnia ma być ponownie surowa, woskową powłokę można usunąć przy
pomocy: CITRUS SPRAY 75-17 lub INTENSIVE CLEANER 75-27;

olej antykorozyjny, wypierający wodę;
usuwa także ślady palców;
zapewnia tymczasową ochronę antykorozyjną do 6 miesięcy;
tworzy na powierzchni film olejowy o grubości 2 μm;
może być stosowany do wszystkich rodzajów materiałów;

silnie penetrujący, wypierający wodę wosk antykorozyjny;
gwarantuje 36 miesięcy ochrony;
tworzy na powierzchni twardą, transparentną powłokę o grubości 15 μm;
może być stosowany do wszystkich rodzajów materiałów;

silnie penetrujący, wypierający wodę wosk antykorozyjny;
gwarantuje 36 miesięcy ochrony;
tworzy na powierzchni „miękką”, transparentną powłokę o grubości 25 μm;
dedykowany do części ruchomych;
może być stosowany do wszystkich rodzajów materiałów;

Nr katalogowy

84 25 703900

03.2

Opakowanie

04

400 ml

05.1
84 25 803968

400 ml

05.2
84 25 815000

05.3

400 ml

05.4
84 25 825000

400 ml

06
ARDROX 3140

tworzy na powierzchni twardą powłokę o konsystencji gumy i grubości 75 μm;
zapewnia bardzo wysoką odporność antykorozyjną (komora solna > 750 godz.);
może być stosowany do wszystkich rodzajów materiałów;

84 25 831400

400 ml

07
08
09
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8. Środki do znakowania powierzchni - markery
8.1. Markery kulkowe w tubkach

Nazwa

STYLMARK

ST.2100

HT.1000

SECURITY CHECK PAINT MARKER

460

Opis – zastosowanie – właściwości
Marker kulkowy z tuszem niezmywalnym, uniwersalnym.
Umożliwia znakowanie wszystkich rodzajów powierzchni, nawet
najbardziej zatłuszczonych, dzięki szpicowi i kulce stalowej.
Nieprzezroczysty tusz ma dobre własności kryjące i jest bardzo
widoczny. Nie zawiera ksylenu. Odporny na wodę i promienie UV.
Zastosowanie: metal chropowaty, brudny, metal gładki, czysty,
kamień, cegła, asfalt, tworzywo sztuczne, szkło, ceramika, kauczuk,
pneumatyka, drewno suche i mokre.
Rozmiar frontu 3 mm.
Odporność znakowania na temperaturę +200°C
Temperatura użytkowa -20°C do +70°C.
Marker kulkowy do znakowania stali nierdzewnej.
Tusz o bardzo małej zawartości halogenów umożliwia całkowicie
bezpieczne znakowanie stali nierdzewnej. Po usunięciu, znakowanie
nie pozostawia żadnych śladów na stali i nie szkodzi cynkowaniu ani
malowaniu końcowemu. Nie zawiera ksylenu.
Zastosowanie: stal nierdzewna.
Rozmiar frontu 3 mm.
Odporność znakowania na temperaturę +200°C
Temperatura użytkowa -20°C do +70°C.
Marker kulkowy do wysokich temperatur.
Tusz odporny na temperatury ok. 1 000°C. Marker ten umożliwia
pisanie na elementach poddanych podwyższonej temperaturze, np.
w przypadku obróbki cieplnej.
Zastosowanie: metal gładki, czysty, gorący.
Rozmiar frontu 3 mm.
Odporność znakowania na temperaturę +1000°C
Temperatura użytkowa -20°C do +70°C.
Marker z farbą zabezpieczającą.
Security Check Paint Marker oferuje wygodną metodę
wizualną, identyfikująca wibracyjne obluzowania lub
zmiany nakrętek, sworzni, łączników i zespołów. Dobrze widzialna
farba staje się twardą folią, łatwo łamliwą. Idealny do kontroli jakości
i prac gwarancyjnych. Bezpieczny dla większości powierzchni,
doskonale przylega do każdej powierzchni metalowej.
Zastosowanie: wszystkie powierzchnie metalowe, kamień, cegła,
asfalt, tworzywo sztuczne, szkło, ceramika, guma, tkanina, tekstylia.
Odporność znakowania na temperaturę: +200°C
Temperatura użytkowa: -20°C do +70°C

Kolor tuszu

Nr katalogowy

biały
żółty
czerwony
niebieski
zielony
czarny
pomarańczowy
różowy
szary
fioletowy
brązowy

84 50 001301
84 50 001302
84 50 001303
84 50 001304
84 50 001305
84 50 001306
84 50 001307
84 50 001308
84 50 001309
84 50 001310
84 50 001312

biały
żółty
czerwony
zielony
czarny

84 50 002301
84 50 002302
84 50 002305
84 50 002308
84 50 002306

biały
żółty

84 50 003301
84 50 003302

biały			
żółty			
czerwony		
niebieski		
zielony			
czarny			
pomarańczowy		
fioletowy		

84 50 96668
84 50 96669
84 50 96670
84 50 96671
84 50 96672
84 50 96673
84 50 96674
84 50 96675

Opakowanie

NOWOŚĆ
w ofercie
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8.2. Markery z tuszem ciekłym

01
02
03.1

Nazwa

Opis – zastosowanie – właściwości

Kolor tuszu

Nr katalogowy

SL.100

Marker z tuszem niezmywalnym.
Znakowanie praktycznie wszystkich rodzajów czystych materiałów.
Tusz, o bardzo słabym zapachu i bez szkodliwego rozpuszczalnika,
jest nieprzezroczysty i bardzo widoczny nawet na powierzchniach
ciemnych. Nie zawiera ksylenu. Odporny na wodę i promienie UV.
Zastosowanie: metal gładki, czysty, kamień, cegła, asfalt, tworzywo
sztuczne, szkło, ceramika, guma, kauczuk, materiały i tkaniny
tekstylne.
Grubość linii 2-4 mm
Odporność znakowania na temperaturę +100°C
Temperatura użytkowa -20°C do +50°C.

biały
żółty
czerwony
niebieski
zielony
czarny
pomarańczowy
fioletowy
szary
różowy
brązowy
jasno niebieski
srebrny
jasno zielony
złoty

84 50 101301
84 50 101302
84 50 101303
84 50 101304
84 50 101305
84 50 101306
84 50 101307
84 50 101308
84 50 101309
84 50 101310
84 50 101311
84 50 101312
84 50 101313
84 50 101315
84 50 101316

SL.130

Marker zmywalny wodą.
Marker z ciekłą farbą która jest łatwo usuwalna przez wodę z każdej
gładkiej, nie porowatej powierzchni nie zostawiając śladów po
oznaczeniach. Są znakomite dla tymczasowych identyfikacji oznaczeń,
kontroli jakości i inspekcji części.
Zastosowanie: metal, tworzywo sztuczne, szkło, guma.
Grubość linii: 3 mm
Odporność znakowania na temperaturę: +80°C
Temperatura użytkowa: +5° C do +40°C

biały			
żółty fluorescencyjny
czerwony		
czarny			
niebieski		
zielony			
zielony fluorescencyjny

84 50 101401
84 50 101402
84 50 101403
84 50 101404
84 50 101405
84 50 101406
84 50 101407

SL.250

Marker do znakowania stali nierdzewnej.
Tusz o bardzo małej zawartości halogenów umożliwia całkowicie
bezpieczne znakowanie stali nierdzewnej. Po usunięciu, znakowanie
nie pozostawia żadnych śladów na stali i nie szkodzi cynkowaniu ani
malowaniu końcowemu. Nie zawiera ksylenu.
Zastosowanie: stal nierdzewna.
Grubość linii 2-4 mm
Odporność znakowania na temperaturę +100°C
Temperatura użytkowa -20°C do +50°C.

biały
żółty
czerwony
niebieski
zielony
czarny

84 50 102301
84 50 102302
84 50 102303
84 50 102304
84 50 102305
84 50 102306

PRO-LINE MICRO

Marker z trwałym tuszem do znakowania bardzo cienkimi liniami.
Łączy trwałość farby z precyzją bardzo drobnego znakowania. Bez
względu czy znakowanie odbywa się na małych powierzchniach lub
tam, gdzie wymagane są łatwo czytelne oznaczenia, małe rozmiary
końcówki zapewniają wysoce widoczne, wyraźne linie, co ułatwia
lepszą identyfikację.
Zastosowanie: metal, tworzywo sztuczne, tkanina, szkło, ceramika,
guma.
Grubość linii: mikro końcówka
Temperatura użytkowa: -18°C do +66°C

biały		
żółty			
czarny			
czerwony		

84 50 096888
84 50 096889
84 50 096890
84 50 096891

DURA-INK 5

Marker z wydłużoną mikro końcówką.
Jest stałym markerem atramentowym z wydłużonym mikro czubkiem
dla precyzyjnych odznaczeń, jest on idealny
do użycia w przypadku oznakowania trudno dostępnych miejsc.
Schnie szybko na prawie każdej powierzchni i jest odporny na pogodę
i zużycie. Idealny do precyzyjnego, drobno-linijnego znakowania.
Bardzo twarda końcówka odporna na uszkodzenia. Wodoodporny,
szybko-schnący.
Zastosowanie: metal, tworzywo sztuczne, drewno, karton, papier,
szkło, drewno, ubrania, tkaniny
Grubość linii: 1-2 mm

czerwony		
czarny			

84 50 096520
84 50 096522

DURA-INK 15

Marker z cienką końcówką.
Idealny do precyzyjnego, drobno-linijnego znakowania. Bardzo twarda
końcówka odporna na uszkodzenia. Wodoodporny, szybkoschnący.
Zastosowanie: metal, tworzywo sztuczne, drewno, karton, papier,
szkło, tekstylia.
Grubość linii: 2 mm

czerwony
czarny
niebieski
zielony
srebrny

84 50 096022
84 50 096023
84 50 096025
84 50 096026
84 50 096027

DURA-INK 55

Marker ze średnią końcówką
Ergonomiczna konstrukcja, długotrwałość, oszczędność
w użyciu. Wodoodporny, szybkoschnący. Tusz przeznaczony
do zastosowań przemysłowych.
Zastosowanie: metal, tworzywo sztuczne, drewno, karton, papier,
szkło, ceramika, guma, odzież.
Grubość linii: 4 mm

czerwony
czarny
niebieski
zielony

84 50 096028
84 50 096529
84 50 096030
84 50 096031
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05.4
06
07
08
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8.3. Markery w sztyfcie

Skanuj link lub wejdź
www.rywal.eu/f06

Nazwa

MARKAL B

QUIK STIK

QUIK STIK MINI

Opis – zastosowanie – właściwości
Marker w sztyfcie.
Sztyft tuszu do wszystkich rodzajów użycia do powierzchni zimnych.
Znakowanie wszystkich rodzajów powierzchni, w tym powierzchni
zatłuszczonych lub zardzewiałych. Odporny na wodę i promienie UV.
Zastosowanie: metal chropowaty, brudny, metal gładki, czysty, kamień,
cegła, asfalt, makadam, tworzywo sztuczne, szkło, ceramika, kauczuk,
pneumatyka, drewno suche i mokre.
Temperatura użytkowa -46°C do +65°C.
Marker w sztyfcie.
Sztyft tuszu zawarty w rurce plastikowej, wyposażonej
w pokrętło do wysuwania. Tusz bardzo miękki przy znakowaniu, szybko
schnie i jest odporny przez długi czas z zachowaniem żywych kolorów
na wszystkich rodzajach powierzchni.
Zastosowanie: metal chropowaty, brudny, gładki, czysty, kamień, cegła,
asfalt, tworzywo sztuczne, szkło, ceramika, guma, karton, papier,
drewno suche i mokre.
Temperatura użytkowa: -18°C do +200°C
Marker w sztyfcie
Sztyft tuszu zawarty w obrotowej oprawce plastikowej,
z zatyczką. Tusz bardzo miękki przy znakowaniu, szybko schnie
i jest odporny przez długi czas z zachowaniem żywych kolorów na
wszystkich rodzajach powierzchni.
Zastosowanie: metal chropowaty, brudny, gładki, czysty, kamień, cegła,
asfalt, tworzywo sztuczne, szkło, ceramika, guma, karton, papier,
drewno suche i mokre.
Temperatura użytkowa: -18°C do +200°C

Kolor tuszu

Nr katalogowy

biały
żółty
czerwony
niebieski
zielony
czarny

84 50 201001
84 50 201002
84 50 201003
84 50 201004
84 50 201005
84 50 201006

biały
żółty
czerwony
czarny
niebieski
zielony
pomarańczowy
fioletowy

84 50 202001
84 50 202002
84 50 202003
84 50 202004
84 50 202005
84 50 202006
84 50 202007
84 50 202008

biały
żółty
czerwony
czarny

84 50 202021
84 50 202022
84 50 202023
84 50 202024

Opakowanie

8.4. Kredy i ołówki spawalnicze

Nazwa

WELDER PENCIL

Kredy spawalnicze

462

Opis – zastosowanie – właściwości
Ołówek do oznaczeń przed spawaniem.
Wydajne ołówki pozwalające znakować wszystkie rodzaje metalu,
nawet tłustego, brudnego lub mokrego. Oznaczenia są odporne na
płomienie i stają się szczególnie widoczne w czasie spawania.
Zastosowanie: metal chropowaty, brudny, metal gładki, czysty, stal
nierdzewna.
Kredy spawalnicze do tymczasowego znakowania metalowych
powierzchni przed spawaniem.
Służą do tymczasowego znakowanie powierzchni metalowych.
Wykonane z naturalnego steatytu do idealnego znakowania.
Znakowanie nie zanieczyszcza spawów i jest łatwo usuwalne. Dostępne
w wykonaniu płaskim i okrągłym.
Zastosowanie: metal chropowaty, brudny, metal gładki, czysty, stal
nierdzewna.

Kolor tuszu

Nr katalogowy

czerwony
srebrny

84 50 301003
84 50 301015

okrągła
płaska
FM.400 kwadratowa
uchwyt do kredy
spawalniczej okrągłej

84 50 080129
84 50 080130
84 54 030100

uchwyt do kredy
spawalniczej płaskiej

Opakowanie

84 50 305001
84 50 080140
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8.5. Termokredki (termoindykatory)

01
02
03.1

Nazwa

TERMOKREDKA

THERMOMELT ®
HEAT-STIK ®

CERTIFIED THERMOMELT ®
HEAT-STIK ®

Opis – zastosowanie – właściwości

Termokredka MOST służy do zaznaczania śladu na elemencie przed
rozpoczęciem obróbki cieplnej. Ślad ten topi się, kiedy element
osiągnie oznaczoną temperaturę (staje się płynny dokładnie
w temperaturze nominalnej).

Termokredki
Thermomelt® HEAT-STIK® stanowią szybki i tani sposób na dokładne
mierzenie temperatury powierzchni różnych metali i urządzeń.
Dostępne w 88 zakresach temperaturowych Fahrenheita i 32
Celsjusza, zapewniają wygodę i trwałość stosowania w warsztacie lub
w terenie. Należy pamiętać, że kolor Thermomelt® nie jest częścią
ich funkcji, ponieważ temperaturę ocenia się przez ich topienie.
Kolor wskaźnika może ulec zmianie. Kiedy sztyft topnieje, dokładna
temperatura została osiągnięta.
Termokredki certyfikowane
Wstępnie certyfikowany, zgodny z nuklearnymi i wojskowymi
specyfikacjami dotyczącymi korozji dla produkcji ze stali nierdzewnej
i innych stopów, Certified Thermomelt® HEAT-STIK® jest szybką
metodą dokładnego pomiaru temperatury powierzchni metalu
i wszelkiego sprzętu. Możliwe w 20 zakresach temperaturowych
ułatwiają dokonywanie pomiarów w miejscu pracy.

Temperatura

Nr katalogowy

55°C
80°C
100°C
125°C
150°C
175°C
200°C
220°C
250°C
280°C
320°C
450°C
550°C
800°C

50 37 910 055
50 37 910 080
50 37 910 100
50 37 910 125
50 37 910 150
50 37 910 175
50 37 910 200
50 37 910 220
50 37 910 250
50 37 910 280
50 37 910 320
50 37 910 450
50 37 910 550
50 37 910 800

od 38°C do 1204°C

84 58 8xxxxx

od 38°C do 343°C

84 58 8xxxxx

03.2

Opakowanie

04
05.1
05.2
05.3
05.4
06
07
08
09

8. Środki do znakowania powierzchni - markery

463
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