Preparat pasywuj¹cy PELOX RP przeznaczony jest do
natychmiastowego wytworzenia warstwy pasywnej, celem pe³nego
zakoñczenia procesu tworzenia siê warstwy pasywnej, po obróbce
mechanicznej, cieplnej lub chemicznej (trawieniu) na powierzchni
stali nierdzewnych. Obrobiony wyrób po procesie pasywacji uzyskuje
du¿¹ odpornoœæ na korozjê. Po zastosowaniu preparatu,
powierzchnia nie zmienia wygl¹du optycznego tzn. nie matowieje
oraz nie uzyskuje po³ysku. Warunkiem uzyskania dobrej warstwy
pasywnej (tlenków) na powierzchni wyrobu, jest jej wczeœniejsze,
odpowiednie przygotowanie przez chemiczn¹ obróbkê trawienia.
Warstwa tlenków jest trwa³a pod warunkiem, ¿e nie uszkodzi siê jej
mechanicznie lub chemicznie. Trwa³oœæ warstwy pasywnej jest wiêc
podyktowana nale¿ytym dbaniem o powierzchniê wyrobu oraz
doborem odpowiedniego gatunku materia³u do warunków
œrodowiskowych i czynników bezpoœrednio dzia³aj¹cych na dany
wyrób.
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1 kg preparatu pasywuj¹cego wystarcza na ok. 10 m powierzchni.
Uwaga! Pozostawienie odczynu kwaœnego na powierzchni wyrobu
mo¿e doprowadziæ do powstania korozji.

Opakowania jednostkowe: 2 kg, 5 kg, 20 kg (kanister),
220 kg (beczka), 1.200 kg (paletopojemnik)
Opakowania zbiorcze: 12 kg (6 szt. x 2 kg), 15 kg (3 szt. X 5 kg).

SPOSÓB U¯YCIA
Pasywator na powierzchniê nanosi siê pêdzlem,
pompk¹ natryskow¹ lub poprzez zastosowanie
metody zanurzeniowej.
Po zakoñczeniu pasywacji powierzchniê dok³adnie
sp³ukaæ wod¹ pod ciœnieniem ok. 150 bar do
momentu uzyskania wartoœci pH wody, która
u¿ywana jest do p³ukania (pH 6,5 - 7,5).
Przed odprowadzeniem powsta³ego kwaœnego
œcieku do kanalizacji nale¿y w odpowiedni sposób
œciek zneutralizowaæ.
CZAS DZIA£ANIA
Czas pasywacji to ok. 30 min.
OSTRZE¯ENIE
R 34
Powoduje oparzenia.
ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
S 1/2-23-26-36-45
Przechowywaæ pod zamkniêciem i chroniæ przed
d z i e æ m i . N i e w d y c h a æ g a z ó w i o p a r ó w.
Zanieczyszczone oczy przemyæ natychmiast du¿¹
Iloœci¹ wody i zasiêgn¹æ porady lekarza. Nosiæ
odpowiedni¹ odzie¿ ochronn¹. W przypadku awarii
lub je¿eli Ÿle siê poczujesz niezw³ocznie zasiêgnij
porady lekarza - je¿eli to mo¿liwe poka¿ etykietê.

