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Leírás
Az OKS 1510 megújuló nyersanyagokból készülő, nagy hatékonyságú anyagokból álló szilikonmentes leválasztóanyag.

Alkalmazási területek
▪ Formaleválasztóanyag a műanyagfeldolgozás teljes

területén, ha olyan tapadástól függő további feldolgozás
történik, amely szilikonmentes leválasztóanyagot követel
meg

▪ Hegesztő leválasztóanyag villamos és védőgázos
hegesztéshez

▪ Fúvókasprayként a hegesztő fúvóka élettartamának
meghosszabbításához és a fúvókanyílás szabadon tartásához
automatikus hegesztőkészülékeknél

▪ A munkadarab védelmére hegesztési fröccsök rákövesedése
és ráégése ellen

Előnyök és használat
▪ Megakadályozza a hegesztési fröccsök ráégését, és

megnöveli az égő élettartamát
▪ Egyenletesen vékony, majdnem száraz film képzése, nincs

pórusképződés
▪ Lehetővé teszi a fúvókák gyors cseréjét és tisztítását
▪ Utólagos átfestés, fémezés és nyomtatás előzetes

zsírtalanítás után nehézségek nélkül lehetséges

Iparágak
▪ Üveg- és öntödeipar
▪ Gumi- és műanyag-feldolgozás
▪ Közútkarbantartás
▪ Vasútipar
▪ Vas- és acélipar
▪ Logisztika
▪ Vegyipar
▪ Papír- és csomagolásipar
▪ Hajóépítés és tengerészet
▪ Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok
Egyenletesen és vékony rétegben vigyük fel a felületekre. Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről. Munkadarabok pl.
galvanizálással, tűzihorganyzással, festéssel stb. történő feldolgozásakor javasolt előzetes teszt elvégzése.
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A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű
ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok
mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag
kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára,
valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon
jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az
utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további
károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika
fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva.  ® = bejegyzett védjegy
Biztonsági adatlap ipari és kereskedelmi felhasználók részére a www.oks-germany.com honlapon érhető el.
További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.
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Kapható kiszerelések

▪  5 l-es kanna
▪  25 l-es kanna

Technikai adatok

Szabvány Feltétel MértékegységÉrték
Alapolaj Növényi alapolaj
Oldószer Oldószer

Sűrűség (20°C-on) DIN EN ISO 3838 g/cm³ 1,0


