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INFORMAȚII PRODUS

METALLOTION PROTEC CE15L+  

FLUID  ANTISTROPI  PREMIUM  CU  EFECT  DE  CURĂȚARE  INTEGRAT  

PROPRIETĂȚI 
o PROTEC CE15L+  oferă protecție de înaltă calitate împotriva aderenței stropilor de metal topit (agent antistropi), destinat

pentru aplicarea pe piesele care urmează să fie prelucrate, pe echipamente și pe instrumente 
 

 
o Potrivit pentru oțel, oțel zincat, din oțel inoxidabil, etc.
o Potrivit pentru toate procedeele de sudare comune: MIG/MAG, sudare în puncte, sudarea cu laser, brazare MIG, etc.  
o Are funcție de curățare integrată (degresare)  
O Fără silicon, neinflamabila, pe bază de vegetale

AVANTAJE  
o Eficientă pe suprafețe umede sau uscate: Protecție pe termen lung peste 3 săptămâni 
o Perfect potrivită pentru a se suda peste 
o Efect de degresare integrat, ideal adecvată pentru acoperiri (de ex.: zincare, vopsire, cataforeză, vopsire, galvanizare, etc.)
o Protecție integrată la coroziune  
O PROTEC este încercat și testat, pe plan internațional - în industria de automobile, industria constructoare de mașini și structuri

metalice, precum și construcția de macarale, etc.
 

 

BENEFICII 
o Productivitate mărita — nu sunt necesare reparații   
o Calitate ridicată cu suprafețe fără stropi  
O Siguranță maximă a procesului + sigur pentru utilizatori  

APLICARE  
Acoperiți suprafața care urmează să fie protejată cu PROTEC CE15L+ înainte de sudare sau debitare.   
Se aplică prin pulverizare, cel mai bine, cu ajutorul pompei manuale de pulverizare PROTEC HSP3K sau folosind PROTEC ECO
pulverizator pentru a garanta acoperirea optimă și eficientă. HVLP sisteme automate de pulverizare sunt potrivite pentru producția de serie.

  
  

Se agită recipientul înainte de utilizare pentru a omogeniza emulsia (cel mai bine prin rotirea încheieturii mâinii în timp ce țineți recipientul).
Robinetul de golire potrivit facilitează umplerea pulverizatoarelor cu emulsie. 
Notă: 
Verificați comportamentul pe material înainte de prima utilizare (recipiente, cabluri, senzori, etc.).
Amestecați înainte de utilizare. 
Feriți de îngheț.  

SPECIFICAȚII  
Tipul de ingredient
activ

 
 

Produse pe bază de acizi grași din plante cu
alcooli grași etoxilați in emulsie pe bază de apă  

Valoare pH 7,4 

Densitate (20°C)  0,98 g/ml Punct de aprindere n.a.  
Vîscozitate (20°C)  9,5 sec DIN 53211/4 Valabilitate min. 6 luni  
Unitate ambalare Bidon 10 litri  

 
  

 


