
SPOSÓB U¯YCIA

CZAS DZIA£ANIA

Wstrz¹sn¹æ pojemnikiem celem uzyskania jednolitej

konsystencji. Nanosiæ na wczeœniej odt³uszczon¹

powierzchniê wyrobu pompk¹. U¿ywan¹ bejcê mo¿na

zmieszaæ z indykatorem celem redukcji gazów

azotowych, oraz równomiernego naniesienia bejcy na

powierzchniê. Nie dopuszczaæ do wyschniêcia bejcy

pod wp³ywem promieni s³onecznych lub innych Ÿróde³

ciep³a.

Po zakoñczeniu trawienia powierzchniê dok³adnie

sp³ukaæ wod¹ pod ciœnieniem ok. 150 bar.

Czas trawienia zale¿y od gatunku materia³u oraz od

temperatury otoczenia w miejscu pracy.

Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na reakcjê produktu

chemicznego z materia³em, aby nie spowodowaæ

chemicznego uszkodzenia wyrobu.

Przed odprowadzeniem powsta³ego œcieku do

kanalizacji nale¿y w odpowiedni sposób œciek

zneutralizowaæ.

OSTRZE¯ENIE

ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

ZAWARTOŒÆ

R 20/21/22-35

Dzia³a szkodliwie przez drogi oddechowe,

w kontakcie ze skór¹ i po po³kniêciu. Powoduje

oparzenia.

S 1/2-7/9-23-26-27-36/37/39-45

Przechowywaæ pod zamkniêciem i chroniæ przed

dzieæmi. Przechowywaæ pojemnik szczelnie zamkniêty

w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie wdychaæ

gazów i oparów. Zanieczyszczone oczy przemyæ

natychmiast du¿¹ Iloœci¹ wody i zasiêgn¹æ porady

lekarza. Nosiæ odpowiedni¹ odzie¿ ochronn¹,

odpowiednie rêkawice ochronne i okulary lub ochronê

twarzy. W przypadku awarii lub je¿eli Ÿle siê poczujesz

niezw³ocznie zasiêgnij porady lekarza - je¿eli to

mo¿liwe poka¿ etykietê.

kwas fluorowodorowy:  < 1 %

kwas azotowy:  5 - 10 %

Bejca natryskowa przeznaczona jest do trawienia

ca³ych powierzchni wraz ze szwami spawalniczymi

Bejca natryskowa ma konsystencjê ¿elu, dziêki czemu nie sp³ywa

z pionowych powierzchni.

:

20 kg (kanister) plus barwnik, 220 kg (beczka) plus barwnik.

Inne rodzaje bejc natryskowych.

- bejca przeznaczona do trawienia materia³ów

nierdzewnych austenitycznych.

- bejca przeznaczona do trawienia stali

PELOX SP-FV

PELOX SP-K 3000

PELOX SP-K 3000 extra

stali

nierdzewnych - feryt, tytan, inconel etc.

Zaletami bejcy natryskowej s¹:

- du¿a wydajnoœæ (1 kg pasty wystarcza na ok. 5 m powierzchni),

- bardzo dobre zastosowanie przy trawieniu du¿ych powierzchni

(np. zbiorniki, cysterny etc.).

Po zastosowaniu trawi¹cej bejcy natryskowej, wytrawiona

powierzchnia staje siê matowa i rozjaœniona.

Chemicznie czyst¹ powierzchniê mo¿na dalej obrabiaæ np. poprzez

szlifowanie, kuleczkowanie etc.

Trawi¹ce bejce natryskowe przeznaczone s¹ do trawienia

ca³ych powierzchni wraz ze spoinami spawalniczymi. Nie ma

koniecznoœci trawienia samych spoin spawalniczych przed

trawieniem powierzchni bejc¹ natryskow¹ .

Do trawienia samych spoin spawalniczych s³u¿y pasta trawi¹ca

( ).

trawi¹cych

nierdzewnych wysokostopowych - duplex, materia³y ¿aroodporne

etc.

PELOX

PELOX

PELOX TS-FV
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Uwaga!

Opakowania jednostkowe


