PROFESSIONAL SURFACE FINISHING SYSTEM

TECHNICAL INFO

GO WELD
Popis
GO WELD je přípravek na svařování na bázi vody s čisticími účinky. Zabraňuje, aby se
kovové jiskry, vznikající při svařování nebo při řezání laserem, přilepily na pracovní
plochu nebo na svařovací hubice. Může se používat také na čištění povrchů před
svařováním, což znamená, že není nutné používat speciální čisticí prostředky.
Neobsahuje silikon, oleje, tuky ani rozpouštědla.
Oblast použití
GO WELD se používá na ochranu pracovních ploch, svařovacích hubic, svařovacích
přípravků, svařovacích robotů atd. Při řezání laserem na pracovní plochy, které jsou
vystaveny kovovým jiskrám. Největší problémy jsou na začátku svařování a při
svařování velkých obrobků. Tyto problémy vyřeší GO WELD. Je vhodný jak na
svařování plamenem (autogenem), elektrickým obloukem i svařování v ochranné
atmosféře. Zbytky se dají velice snadno odstranit vodou. Výrobek má také výborné
chladicí vlastnosti, povrch je poté vysoce hydrofobní. Kovové jiskry se stávají kulatější
než plošší, a proto je menší kontakt mezi povrchem a jiskrou. Vhodný také pro
svařování na předehřátém nebo velmi tenkém kovovém povrchu, funguje dokonce i
po odpaření.
Výhody
•
•
•
•
•

Šetří čas a peníze
Prodlužuje životnost svařovacích hubic
Čistí povrchy před svařováním
Neobsahuje silikon, oleje, tuky ani rozpouštědla
Poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi

Návod k použití
•
Aplikujte GO WELD v tenké vrstvě na povrch nebo hubice.
•
Nástřik provádějte rovnoměrně ze vzdálenosti 20 – 30 cm.
•
Tryska může být nastavena na rozprašování jemnou mlhou nebo na
jednotlivý proud. Rozprašovač obsahuje ve spodní části sítko, které
zabraňuje nastříkání nečistot na svařovaný materiál.
•
Zbytky odstraňte hadrem nebo vodou.
Fyzikální vlastnosti
Skupenství při 20 °C
Vzhled
Zápach/vůně
Hustota
Rozpustnost

Čirá kapalina
Modrý
Mírný
1,02 g/cm3 při 15 °C (D4052)
Rozpustný ve vodě

Balení
GO WELD je dodáván v 500ml plastové nádobě nebo v 10l plastovém kanystru.
K 500ml nádobě je možné objednat ruční rozprašovač.
Skladování
Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Neskladujte při teplotách nižších než 0 °C.
Minimální trvanlivost 24 měsíců.
Zdraví a bezpečnost
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list GO WELD.

Uvedené údaje mají pouze informativní charakter a mohou být použity pouze jako vodítko. Při posuzování vhodnosti použití výrobku je nutné, aby se zákazníci řídili vlastními zkušenostmi a testy. Firma
VEIDEC proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

