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1. Általános leírás 

Hagyományos oldószer- és biológiailag 
lebontható olaj szóródáskiengedő. A 
még nagyobb biztonság érdekében nem 
gyúlékony. Megtakarítja a tisztítással 
töltött időt, mivel megakadályozza a 
szóródás tapadását a 
hegesztőberendezésre, a 
munkadarabokra, a felületekre, 
valamint a készülékekre. Nem tartalmaz 
szilikonokat és nem befolyásolja a 
hegesztés utáni műveleteket (Használja 
a CRC Bio Weld-et a problémamentes 
galvanizálás érdekében).  

   
 

2. A termék főbb jellemzői 
•  Rendkívül gazdaságos formula, mivel igen vékony réteget is elég felvinni. 
•  Rendszeres használatával megnövelhető a hegesztő fúvóka hasznos élettartama, és a gáz szabad áramlását 
lehetővé téve stabilabbá válik a hegesztési ív. 
•  Nem tartalmaz szilikont. 
•  Nem gyúlékony oldószerek elegye. 
•  Nem korrózív. 
•  Megvédi a fém-, és ötvözött felületeket. 
•  Az aeroszolos változat a kényelmes munkavégzés érdekében 360° fokban (tetszőleges szögben) szabadon 
használható. 
•  Nagy tisztaságú CO2 hajtógázzal töltve, melynek köszönhetően az aktív hatóanyag tartalom 95%.  
 

3. Lehetséges felhasználási területek 

•  Hegesztőgépek és berendezések. 
•  Kézi-, és félautomata hegesztőgépekhez, valamint hegesztő robotokhoz.  
 

4. Használati utasítás 

•  Vékony, egyenletes rétegben vigye fel a szert. 
•  A hegesztési fröcsek egy drótkefével eltávolítható.  



 

Technikai Termék Adatlap

  ANTI SPATTER
  Referenciaszám: 10955 

 
 

 
 
 Manufactured by :  

CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele Belgium 

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  

www.crcind.com 

2/3 

•  Ha a hegesztést forrón merített galvanizáció követi, akkor kövesse a galvanizálást végző vállalat, vagy a 
nemzetközi galvanizálási szövetség (további információ: International Zinc Association: www.iza.com) előzetes 
felületelőkészítési és tisztítási ajánlásait. 
•  Az aeroszolos flakont tartsa távol hőforrásoktól, hegesztési szikráktól, stb. 
•  Csak megfelelő szellőztetés mellett használja a terméket. 
•  A maradék ill. felesleg eltávolításához használja valamelyik CRC zsírtalanítót. 
•  Valamennyi CRC termékhez tartozik egy az Európai Közösség 1907/2006. évi 31. rendeletének ill. 
annak kiegészítéseinek megfelelő biztonságtechnikai adatlap.   
 

5. A termék fizikai és kémiai jellemzői (hajtógáz nélkül) 
 Aeroszol Terjedelem 
Appearance Folyadék Folyadék 
Color színtelen szintelentől sárgáig 
Odour Jellegzetes szag Jellegzetes szag 
Density 1.123 g/cm3 (@ 20°C) 1.292 g/cm3 (@ 20°C) 
Flash Point Nincs Nincs 
Density active product 0.92 g/cm3 (@ 20°C) 0.92 
Flash point active product 290 °C (Closed Cup) 290 °C 
Typical coat weight 2 - 5 µ 2 - 5 µ  
 

6. Kiszerelés 

Aeroszol 12x400 ML 
Terjedelem 20 L 
 4x5 L  
 

  
A jelen kiadványban szereplő valamennyi adat és állítás gyakorlati tapasztalatokon és/vagy laboratóriumi teszteken alapul. A 
felhasználás módjának és körülményeinek, valamint a felhasználás során használt gépeknek és berendezéseknek rendkívül nagy száma 
és - a gyártó cég számára - ellenőrizhetetlen volta, és a kiszámíthatatlan emberi tényező miatt, erősen ajánljuk, hogy a konkrét 
felhasználás előtt, minden esetben teszteljék le termékeinket. A kiadványban előforduló valamennyi információ legjobb tudásunk 
szerint a terméklap kiállításának pillanatában fennálló valóságot tükrözi, de ez nem jelent garanciát a gyártó részéről. Előfordulhat, 
hogy jelen Technikai Termék Adatlap már elavult, valamely új törvényi előírás, a termék egyes összetevőinek rendelkezésre (nem) 
állása, vagy új felhasználási tapasztalatok miatt. Jelen Technikai Termék Adatlap legfrissebb és egyedül érvényes verzióját külön 
kérésre elküldjük Önnek, vagy közvetlenül letöltheti weboldalunkról www.crcind.com Rendszeres felhasználóként érdemes 
regisztrálnia a honlapunkon erre a termékre, hogy a jövőben automatikusan megkapja a Technikai Termék Adatlap frissített verzióját. 
Verziószám CRC_GREEN-ANTI_SPATTER-20090619  

Dátum 19/06/2009   
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