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1. Opis produktu 

Tradycyjny preparat przeciwdziałający 
przywieraniu odprysków 
spawalniczych, na bazie 
rozpuszczalników i olej 
biodegradowalny. Nie palny dla 
większego bezpieczeństwa. Skraca czas 
czyszczenia po spawaniu zapobiegając 
przywieraniu odprysków do urządzeń 
spawalniczych, spawanych części, 
powierzchni i uchwytów. Nie zawiera 
silikonów, nie zakłóca obróbki 
powierzchniowej po spawaniu (użyj 
CRC Bio Weld w przypadku 
problemów z cynkowaniem).     

 

2. Właściwości 
•  Ekonomiczny w użyciu ze względu na tworzenie cienkiej warstwy. 
•  Wydłuża żywotność dyszy i zwiększa stabilność łuku, zapewnia swobodny przepływ gazu. 
•  Nie zawiera silikonów. 
•  Na bazie niepalnych rozpuszczalników. 
•  Nie korozyjny. 
•  Chroni metale i stopy. 
•  Wygodny zawór 360° (do góry dnem) dla aerozoli. 
•  Wysokiej czystości gaz pędny CO2, dający 95% aktywnego produktu w puszce.  
 

3. Zastosowania 

•  Urządzenia spawalnicze. 
•  Ręczne, półautomatyczne urządzenia spawalnicze oraz roboty spawalnicze.  
 

4. Sposób użycia 

•  Nakładać cienką równomierną warstwę. 
•  Odpryski można usunąć za pomocą szczotki drucianej. 
•  W przypadku póżniejszego cynkowania ogniowego postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia z 
cynkowni lub z federacji cynkowniczej (informacje z International Zinc Association: www.iza.com) 
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•  Chronić aerozol przed źródłami ciepła, odpryskami spawalniczymi, itp.. 
•  Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji. 
•  Aby usunąć pozostałości lub nadmiar produktu, użyć jednego ze zmywaczy CRC. 
•  Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna 
jest dla wszystkich produktów CRC.  
 

5. Dane techniczne (bez gazu pędnego) 
 Aerozol luzem 
Appearance Ciecz Ciecz 
Color bezbarwny bezbarwny do żółtego 
Odour Charakterystyczny zapach Charakterystyczny zapach 
Density 1.123 g/cm3 (@ 20°C) 1.292 g/cm3 (@ 20°C) 
Flash Point brak brak 
Density active product 0.92 g/cm3 (@ 20°C) 0.92 
Flash point active product 290 °C (Tygiel zamknięty) 290 °C 
Typical coat weight 2 - 5 µ 2 - 5 µ  
 

6. Opakowania 

Aerozol 12x400 ML 
luzem 20 L 
 4x5 L  
 

  
Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności 
urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed 
użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Informacje przedstawione w niniejszej Karcie 
Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna 
wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com. 
Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej. 
Wersja CRC_GREEN-ANTI_SPATTER-20090619  

Data 19/06/2009   
 
 


