
     HL-S sprej  
 

Vysoko výkonný ochranný zvárací sprej  

70-79 

 

Oblasť použitia: 

Moderný, ochranný, keramický povlak pre zváracie procesy ako MIG/MAG, bodové, 

plazmové alebo laserové zváranie. Zabraňuje prichytávaniu kvapiek roztaveného kovu 

na zváracích hubiciach, kontaktných častiach a kontaktných prípravkoch.  

 

Spôsob použitia : 

HL-S sprej pre použitím dôkladne pretrepte po dobu 30-60 sekúnd. Ochranný povlak 

nanášajte zo vzdialenosti 25-30 cm priamo na ošetrovaný povrch a nechajte 1-2 minúty 

zaschnúť. Po zaschnutí vznikne suchý ochranný film, ktorý zabraňuje až po dobu 8 

hodín prichytávaniu guličiek roztaveného kovu na ošetrovanom povrchu bez potreby 

ďalšej aplikácie spreja. Spoločným  používaním so špirálou Metaflux 70-7999 sa 

znižuje spotreba spreja až o 50%.   

 

Vlastnosti výrobku:  

Vysoko výkonný, ochranný, keramický, separačný sprej pre zváracie zariadenia. 

Ideálny pre ručné aj robotické zváranie MIG/MAG, bodové zváranie, plazmu a 

laserové zváranie. Tvorbou suchého keramického povlaku efektívne ochraňuje 

povrchy pred guličkami roztaveného kovu až po dobu 8 hodín bez nutnosti ďalšej 

aplikácie spreja.  

  

•  Vytvára suchý ochranný povlak bez obsahu silikónu  

•  Ideálny pre MIG/MAG, plazmu, laser a bodové zváranie  

•  Ochraňuje zváracie hubice, upínadlá, kontaktné časti a kontaktné prípravy až po    

   dobu 8 hodín  

•  Termický ochranný film predlžuje životnosť pracovných nástrojov   

•  Výrazne znižuje pracovné prestoje spojené s čistením zariadenia  

•  Použiteľný samostatne alebo s aplikačnou špirálou Metaflux 70-7999 

•  Veľmi ľahko odstraniteľný sprejom Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej  

 

 

Bezpečnostné pokyny : 

Dodržiavajte   bezpečnostné   pokyny   uvedené   na   obale   a   karte bezpečnostných  

údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť 

podkladového povrchu.  

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším  

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi. 

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181, 
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk 


