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1. Descriere generală 

Spray pe baza de apa care indeparteaza 
stropii de sudura si care nu contine 
solventi daunatori. Inodor, neinflamabil 
pentru siguranta maxima in timpul 
operatiilor standard de sudura. Nu 
contine siliconi. Pelicula de protectie este 
usor indepartata cu curatitori pe baza de 
apa. Ideal pentru operatii de post 
galvanizare. Economiseste timpul de 
curatare prin prevenirea aderentei la 
stropi pe echipamentele de sudura, piese 
de prelucrat si dispozitive de fixare. 
Rapid biodegradabil conform OECD 
301B: 68%. 

  
 

 

 

2. Caracteristici  
•  Nu conţine silicon. 
•  Rezistenţă la temperaturi înalte. 
•  Economic la utilizare, datorită performanţei peliculei subţiri.. 
•  Timp crescut de menţinere a duzei şi stabilitate mai bună a arcului de sudură, care asigură circularea liberă a 
gazului. 

 

 

3. Aplicaţii 
•  Echipament de sudură 

 

 

4. Instrucţiuni 
•  Agitaţi bine înainte de utilizare 
•  Aplicaţi o peliculă mai subţire 
•  Stropii pot fi şterşi cu o perie metalică.  
•  Dacă tratamentul ulterior este galvalinizarea la cald, respectaţi instrucţiunile de curăţare primite de la compania de 
galvanizare sau de la federaţiile de galvanizare (informaţii prin intermediul Asociaţiei Internaţionale a Zincului: 
www.iza.com ) 
•  Folosiţi doar cu ventilare adecvată  
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•  Protejaţi aerosolii de sursele de căldură, de stropii de sudură, etc. 
•  Pentru îndepărtarea reziduurilor sau excesului de produs, folosiţi un agent de curăţare CRC. 
•  Pentru toate produsele CRC, sunt disponibile o fişă de date de siguranţă (MSDS) conform Reglementării 
CE nr. 2207/2006 Art.31 şi amendamente. 

 

 

5. Date tipice produs (fără combustibil) 

 
Aerosol Masă 

Appearance Lichid. Lichid. 
Culoare Lăptos. Lăptos. 
Miros Miros specific. Neutru. 
Density 0.99 g/cm3 (@ 20°C). 0.99 g/cm3 (@ 20°C). 
Flash Point none °C (vas închis) none Niciunul 
pH 8.5-9.5 9.1-9.5 
Typical coat weight 2 - 5 µm 2 - 5 µm 

 

 

6. Ambalare 

Aerosol 12x400 ML Ref. : 30605 

 
12x500 ML Ref. : 31913 

Masă 20 L Ref. : 30606 

 
200 L Ref. : 30607 

 
2x5 L Ref. : 10742 

 

 
  
Toate declaraţiile din această publicaţie se bazează pe experienţa de service şi/sau pe testele de laborator. Datorită marii varietăţi de 
echipamente şi condiţii, precum şi factorilor imprevizibili umani implicaţi, recomandăm ca produsele noastre să fie testate în funcţiune 
înainte de utilizare. Toate informaţiile sunt oferite cu bună credinţă, dar fără garanţii explicite sau implicite. Această fişă de date tehnice 
poate să fi fost deja revizuită pentru motive cum ar fi legislaţia, disponibilitatea componentelor sau experienţe nou dobândite. În cazul în 
care solicitaţi, vă va fi trimisă cea mai nouă şi valabilă versiune a acestei fişe de date tehnice. Aceasta poate fi disponibilă pe site-ul nostru: 
www.crcind.com Vă recomandăm să vă înregistraţi pe acest site web pentru acest produs pentru a putea primi automat orice versiune 
viitoare actualizată. 
Versiune  CRC_GREEN-ANTI_SPATTER_WB-20151023 
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