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1. Všeobecný popis 

Ochranný sprej na báze tradičných 
rozpúšťadiel a biologicky odbúrateľný 
olej. Nehorľavý pre vyššiu bezpečnosť. 
Zabraňuje prilepeniu čiastočkov kovu 
na zvarovacie náradie a okolitý povrch, 
a tým skracuje čas na jeho následné 
čištenie. Neobsahuje silikón, čím 
umožňuje akékoľvek ďaľšie povrchové 
úpravy (na bezproblémovú galvanizáciu 
použite CRC Bio Weld).  

   
 

2. Funkcie 

•  Ekonomický pri používaní, vďaka výkonu v tenkej vrstve. 
•  Predĺžená životnosť nadstavca a zvýšená stabilita zváracieho oblúka zabezpečuje voľný tok plynu. 
•  Neobsahuje silikóny. 
•  Na báze nehorľavých rozpúšťadiel. 
•  Nehrdzavie. 
•  Chráni kovy a zliatiny. 
•  Výhodný 360° (otočenie hore dnom) sprejovací ventil pre aerosóly. 
•  Vysoko čistá pohonná látka s obsahom CO2, ktorej aktívny obsah produktu je 95%.  
 

3. Použitie 

•  Zváračské zariadenie. 
•  Manuálne, poloautomatické zváracie zariadenie ako aj zváracie roboty.  
 

4. Pokyny 

•  Neneste tenký rovnomerný film. 
•  Striekance môžete utrieť drôtenou kefou. 
•  V prípade ďalšieho ošetrenia je pokovenie ponorom s galvanizovaním. Riaďte sa pokynmi na čistenie od 
galvanizačnej spoločnosti alebo galvanizačných federácií (informácie od Medzinárodnej asociácie pre zinok: 
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www.iza.com ) 
•  Aerosól chráňte pred tepelnými zdrojmi, striekancami zo zvárania atď. 
•  Používajte len pri adekvátnej ventilácii.  
•  Na odstránenie zvyškov alebo nadbytkov produktu použite niektorý z čistiacich prostriedkov CRC. 
•  Hárok s bezpečnostnými údajmi (MSDS) podľa smernice ES č. 1907/2006 č.31 a doplnkov je k dispozícii 
pre všetky produkty CRC.  
 

5. Typické údaje o produkte (bez pohonnej látky) 
 Aerosól Substrát 
Appearance Tekutina Tekutina 
Color bezfarebný bezfarebný až žltý 
Odour Charakteristický zápach Charakteristický zápach 
Density 1.123 g/cm3 (@ 20°C) 1.292 g/cm3 (@ 20°C) 
Flash Point Žiadny Žiadny 
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. Balenie 

Aerosól 12x400 ML 
Substrát 20 L 
 4x5 L  
 

  
Všetky vyhlásenia v tejto publikácii sú založené na skúsenostiach servisu a/alebo laboratórnom testovaní. Kvôli rôznorodosti zariadení 
a podmienok a nepredvídateľnému ľudskému faktoru odporúčame, aby sa naše produkty pred použitím otestovali. Všetky informácie 
sú poskytnuté s dobrým úmyslom, ale bez záruky, či už výslovnej alebo domnelej. Tento hárok s technickými údajmi mohol byť medzi 
časom revidovaný kvôli legislatíve, dostupnosti komponentov alebo novo získaným skúsenostiam. Posledná a platná verzia tohto hárku 
s technickými údajmi vám na vyžiadanie bude zaslaná alebo ju nájdete na našej webovej stránke: www.crcind.com Odporúčame, aby 
ste si na tejto webovej stránke zaregistrovali tento produkt. Budete tak môcť v budúcnosti získavať aktualizované verzie. 
Verzia  CRC_GREEN-ANTI_SPATTER-20090619  

Dátum 19/06/2009   
 
 


