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LB 100 – separační spray pro svařování
TECHNICKÝ LIST JOKISCH-SPRAYLINE
Vysoce účinný prostředek proti lepení žhavých odstřiků při sváření

• spray 400ml, balení v kartonu 12ks
• významně posiluje stabilitu výrobních procesů
• na materiál podél sváru, do hubic
• pro efektivní ochranu přípravků
• bez obsahu silikonu
Vytváří vysoce účinný ochranný film, který zamezuje lepení žhavých odstřiku. Vhodný pro všechny svařovací technologie.
Aplikace pro spolehlivou ochranu materiálu, hubice, svářecí hlavy, upínacího nářadí, přípravku...Kapalina je naprosto nehořlavá, bez obsahu siliconu a je
vyrobena na bázi přírodních olejů. Díky tomu je přípravek ekologický a v přírodě odbouratelný. Při odpařování nevznikají jedovaté zplodiny. Použití
spreje LB100 nemá vliv na následné povrchové úpravy (lakování, galvanika, žárové zinkování, katoforéza, práškové lakování...). Produkt prošel všemi
testy vyžadující výrobci v automobilovém průmyslu. Významně snižuje náklady na mech. odstraňování ulpělých odstřiků.

Aplikace:
Nanáší se v jemném filmu podél sváru. Lze nechat na kolmých a šikmých plochách zaschnout a až poté započít svařování. Pokud nanesete
nepřiměřené množství, svár může pěnit a nemusí být kvalitní. Odstřiky po sváření odstraňte rukavicí nebo škrabkou. Přípravek lze odstranit běžnými
čistícími prostředky.

Bezpečnostní pokyny:
Při práci s přípravkem používejte ochranné pomůcky: brýle, rukavice, oděv atp. Přípravek nevdechujte. Při zasažení pokožky, postižené místo umyjte
vodou s mýdlem a ošetřete např. krémem na ruce. Při zasažení očí, vypláchnout oči proudem čisté vody. Při náhodném požití vypláchnout ústa a
vypít půl litru vody. Při přetrvávajících zdravotních potížích vyhledejte lékaře. Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením
a teplotou nad 50°C. Po použití násilím neotvírat nebo házet do otevřeného ohně. Při likvidaci ukládejte do kontejneru zvláštního odpadu. Skladujte
odděleně od zdrojů tepla či plamene a z dosahu dětí. Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby. Chraňte před mrazem!

