
WELDEX - 2
Pomocný chemický prípravok na zváranie

WELDEX - 2 je pomocný chemický prípravok na zváranie zabraňujúci priľnavosti 
rozstreku vzniknutého pri zváraní na zváraný materiál a zváracie príslušenstvo.
WELDEX - 2 je vodný, bezsilikónový prípravok, neobsahujúci minerálne oleje ani 
žiadne prchavé látky a rozpúšťadlá.

WELDEX - 2 je pripravený na okamžité použitie, aplikuje sa pomocou rozprašovača, ktorý zabez-
pečí vytvorenie tenkého fi lmu, pomocou ktorého sa spoľahlivo zníži povrchové napätie na kovovom 
povrchu a zabráni priľnavosti rozstreku roztaveného kovu. Neviaže sa chemicky na ošetrovaný po-
vrch a krátkodobo zabezpečuje dočasnú antikoróznu ochranu. Neovplyvňuje kvalitu zvarov, nevzniká 
pórovitosť a studené trhliny. Pri spaľovaní počas zvárania neuvoľňuje nepríjemné pachy a dym, je 
nehorľavý.
Vyznačuje sa hospodárnosťou, vďaka vysokej výdatnosti už tenká súvislá vrstva zabezpečuje vyni-
kajúcu separačnú schopnosť rozstreku vzniknutého pri zváraní.
Po zváraní je možné zvyšky prípravku odstrániť oplachom, alebo otretím vlhkou handričkou.
Zvyšuje efektivitu procesu zvárania a eliminuje následné pracovné operácie. 

Balenie:
500ml sprej, 5l, 10l, 25l bandaska, 200l sud a 1000l IBC kontajner
Obalovou jednotkou je polyetylénová nádoba s obsahom  25 l alebo 10 l, resp. podľa požiadaviek 
odberateľov. Výrobok sa skladuje v uzavretých a neporušených obaloch v skladovacích priestoroch 
chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi pri teplotách 5 až 40°C.
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Odmasťovací prostriedok 
OP-12

Univerzálny odmasťovací, alkalický, penivý koncentrát OP/12 sa používa 
vo forme roztokov na čistenie a odmasťovanie. Má všeobecné použitie 
za normálnej aj zvýšenej teploty - doporučené použitie pri teplotách 40 
až 90°C. Doporučená koncentrácia pre odmasťovanie je 4-8%. Vyžaduje 
opláchnutie vodou ako poslednú operáciu.

Odporúčané použitie je na čistenie a odmasťovanie povrchov kovov po obrá-
baní, po konzervácií, pred povrchovou úpravou a pred montážou. Odmasťovací 
prostriedok OP/12 je tiež možné použiť na čistenie mastných a zašpinených 
priemyselných podláh a stien.

Prípravok sa balí do plastových obalov 5, 10, 25, alebo do 200 l kovových sudov. 
Skladovateľnosť výrobkov pri teplotách 5°C až 40°C je 24 mesiacov odo dňa 
výroby.
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Pasivačný roztok 
OP/P/6 
Univerzálny vodno-tenzidový odmasťovací a pasivačný, ktorý sa vyznačuje 
stredne silnou penivosťou. Používa sa na odmasťovanie kovových výrobkov 
a zároveň pasivuje povrchovú vrstvu v hrúbke cca 2-4 mikrónov. Vďaka 
pasivačnej zložke zaisťuje kovovému povrchu ochranu pred koróziou. 
Tento povrch je potom zvlášť vhodný na naslednú povrchovú úpravu 
farbením, farbením epoxidovými a polyesterovými farbami, prípadne na 
iné povrchové úpravy.

V strojárenskom a opravárenskom priemysle na odmasťovanie  kovových výrob-
kov a ich krátkodobú ochranu pred koróziou. Prípravok sa aplikuje ponorom ale-
bo postrekom. Doporučená je 4%-ná koncentrácia ( 1 diel koncentrátu OP/P/6 a 
24 dielov vody ). V prípade silne znečisteného povrchu je možné použiť aj vyššiu 
koncentráciu.  
Pracovné teploty odmasťovania a pasivácie sú v rozsahu  od 20°C až do 70°C. 
Odporúčaný teplotný interval je 30 až 50°C.

Prípravok sa balí do plastových obalov 5, 10, 25, alebo do 200 l kovových sudov. 
Skladovateľnosť výrobkov pri teplotách 5°C až 40°C je 24 mesiacov odo dňa 
výroby.
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Odmasťovací prostriedok 
OP Total
Je odmasťovací prípravok na báze uhľovodíkových rozpúšťadiel. 
Má univerzálne použitie. Práve pre túto vlastnosť je neoceniteľným 
pomocníkom na čistenie výrobkov a dielov v strojárskej výrobe a zároveň 
čistenie a odmasťovanie veľkých, silne zamastených a znečistených plôch 
vo výrobných prevádzkach a dielňach. 
Používa sa v rozsahu pracovných teplôt od 20 do 50°C. Zároveň zabezpečuje 
krátkodobú ochranu proti korózií po dobu 4 až 6 týždňov.

Odmasťovanie a čistenie rôznych druhov výrobkov a súčiastok v strojárskom 
Odmasťovanie a čistenie rôznych povrchov v oblasti strojárskej výroby, údržby, 
opravárenských dielní, autoservisov a podobne.  
Je určený na ručné aj strojové odmasťovanie vo všetkých typoch zariadení kon-
štruovaných na tento účel. Po odparení nezanecháva na povrchu prakticky žiad-
ny fi lm a odmastený povrch spĺňa všetky požiadavky na ďalšiu povrchovú úpravu.

Prípravok sa balí do plastových obalov s obsahom 5, 10, alebo 25l. 
Skladovateľnosť výrobkov pri teplotách -5°C až 40°C je 24 mesiacov odo dňa 
výroby.
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Odmasťovací prostriedok 
OP Polar

Je odmasťovací prípravok na báze zmesi organických rozpúšťadiel s vysokou 
odmasťovacou účinnosťou a rýchlou odparivosťou na odmasťovanie za 
studena. Odmasťovaný povrch je suchý v priebehu 20 sekúnd. Po odmastení 
nezanecháva na povrchu výrobku žiadny fi lm. Nahrádza doteraz používané 
chlórované odmasťovacie prostriedky.

OP Polar nachádza  použitie v elektrotechnickom priemysle, v strojárstve a 
všade tam kde je nutné dokonalé odmastenie výrobku pred ďalšou operáciou. 
Povrch výrobku je takmer okamžite suchý a pripravený na ďalšiu operáciu. Po 
odmastení nie je vyžadovaný ďalší oplach výrobku.

Prípravok sa balí do plastových obalov s obsahom 5l, 10l, 25l, alebo 60l. 
Odmasťovacia kvapalina ostáva stabilná počas celej doby skladovateľnosti, t.j. 
minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby v neporušených obaloch v skladova-
cích priestorov chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi pri teplotách 
od -15°C do 35°C.
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Odmasťovací prostriedok 
OP VUPOL

Univerzálny, vysokoúčinný, bezoplachový prostriedok na odmasťovanie 
a čistenie všetkých druhov povrchov v strojárenskom a opravárenskom 
priemysle. Vyznačuje sa vysokým čistiacim účinkom a okamžitou 
odpariteľnosťou. 
Odstraňuje olejovité zvyšky, mastnotu, prach a rôzne iné nečistoty. Po 
odmastení prípravok OP VUPOL nezanecháva žiadne zvyšky.

Univerzálny prípravok na všetky povrchy . Využíva sa všade tam, kde je potrebné 
dokonalé odmastenie a zároveň okamžité odparenie odmasťovacieho prípravku. 
Odporúčané použitie je na odmasťovanie povrchov brzdových obložení, ďalej na 
očistenie povrchu pred lepením, utesňovaním, lakovaním a podobne v automobi-
lovom priemysle a všeobecne v strojárskom priemysle.

Prípravok sa balí do plastových obalov s obsahom 5l,10l a 25l, 500ml sprej.
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Prípravok sa balí do plastových obalov s obsahom 5l,10l a 25l, 500ml sprej.


