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Neinflamabil
pentru utilizare universală!

T E C H N O L O G Y  F O R  T H E  W E L D E R ’ S  W O R L D .

BTC-20 NF / BTC-50 NF



Noul BTC-20 NF / BTC-50 NF se caracterizează prin conductivitatea sa extrem de scăzută, protecţie ridicată
împotriva coroziunii, durabilitate îndelungată în sistem și compatibilitate pentru depozitare. BTC-20 NF / BTC-50 NF
este neinflamabil, nepericulos și, prin urmare, nu este supus niciunei condiţii de transport și depozitare și este în
concordanţă cu cererea industriei de a utiliza produse necombustibile. BTC-20 NF / BTC-50 NF este de asemenea
potrivit pentru depozitare fără complicaţii la temperaturi de până la -17°C / - 45°C, chiar și pentru perioade
lungi de timp și este adecvat pentru utilizarea în toate sursele de curent standard și în pistoletele răcite cu lichid
de la ABICOR BINZEL pentru sudarea MIG/MAG, WIG și Plasmă. Datorită conductivităţii scăzute de maxim 4 µS,
BTC-20 NF / BTC-50 NF previne coroziunea electrolitică pe părţile metalice din sistemul de răcire și protejează
sistemul de răcire împotriva blocajelor și deteriorării premature.

Lichid răcire BTC-20 NF / BTC-50 NF

Standardul ABICOR BINZEL® NF: identificare produse
neinflamabile pentru tehnologia de sudare  

 � Teste practice, speciale, de sudare
 � Utilizarea diferitelor gaze de protecţie
 � Utilizarea diferitelor piese de lucru
 � Aplicarea diferitelor procedee de sudare
 � Suprasolicitarea regulamentului GHS, precum și a Regulamentului CLP pentru

clasificarea inflamabilităţii
Standardul ABICOR BINZEL® NF: oferă mai multă siguranţă pentru sudori și companii.

 �
 � Neinflamabil - respectă standardele

ABICOR BINZEL NF
 

 � Depozitare necomplicată - produs neinflamabil
 � Rezistenţă la îngheţ până la -17°C
 � Fără silicon
 � Valoare pH: 6

5 6 87

Poz. Descriere Nr. art.
5 BTC-20 NF, bidon 5 litri; limbă: DE/EN/FR/ES/CS/SK/PL/RU 192.0265.1
5 BTC-20 NF, bidon 5 litri; limbă: DE/FR/NL/TR/NO/DA/PT/SV 192.0266.1
6 BTC-20 NF, bidon 20 litri; limbă: DE/EN/FR/ES/CS/SK/PL/RU 192.0267.1
6 BTC-20 NF, bidon 20 litri; limbă: DE/FR/NL/TR/NO/DA/PT/SV 192.0268.1
7 Canea pentru bidon 20 litri; 5 buc. 192.0191.5
fără img. BTC-20 NF, butoi 200 litri; limbă: DE/EN/FR/CS/PL/RU 192.0269.1
8 Canea pentru butoi 200 litri; 1 buc. 192.0109

BTC-20 NF Conductivitate foarte scăzută < 4 µS



Lichid răcire BTC-20 NF / BTC-50 NF

9 10 1211

BTC-50 NF

Poz. Descriere NR. art.
9 BTC-50 NF, bidon 5 litri; limbă: DE/EN/FR/ES/CS/SK/PL/RU 192.0175.1
9 BTC-50 NF, bidon 5 litri; limbă: DE/FR/NL/TR/NO/DA/PT/SV 192.0260.1
10 BTC-50 NF, bidon 20 litri; limbă: DE/EN/FR/ES/CS/SK/PL/RU 192.0176.1
10 BTC-50 NF, bidon 20 litri; limbă: DE/FR/NL/TR/NO/DA/PT/SV 192.0261.1
11 Canea pentru bidon 20 litri; 5 buc. 192.0191.5
fără img. BTC-50 NF, butoi 200 litri; limbă: DE/EN/FR/CS/PL/RU 192.0177.1
12 Canea pentru butoi 200 litri; 1 buc. 192.0109

 �
 � Neinflamabil - respectă standardele

ABICOR BINZEL NF
 

 � Depozitare necomplicată - produs neinflamabil
 � Rezistenţă la îngheţ până la - 45°C
 � Fără silicon
 � Valoare pH: 6

Conductivitate foarte scăzută < 4 µS

“Standardul ABICOR BINZEL® NF”
Produsele ABICOR BINZEL care au în
abrevierea lor "NF" (neinflamabile) au
trecut testele practice dezvoltate de
ABICOR BINZEL în special pentru
tehnologia de sudare.

Standardul definit de ABICOR BINZEL
pentru produsele NF merge mai departe
decât prevederile GHS și ale Regula-
mentului CLP privind clasificarea infla-
mabilităţii unui produs NF și acoperă o
gamă largă de combinaţii standard de

 

gaze active de protecţie, piese extrem
de diferite și diverse procedee de sudare.

 

Numai produsele care au trecut toate
încercările fără aprindere pot indica
denumirea ABICOR BINZEL NF. În plus
faţă de "NF" în nume, produsele sunt,
de asemenea, marcate cu o ștampilă.

Standardul ABICOR BINZEL NF
oferă mai multă siguranţă pentru
sudori și companii.

 Detectând ce nu se va
aprinde mai repede:

ștampila pentru produsele
NF de la ABICOR BINZEL
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