
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Svařovací primer
Elox Plus
400 ml / 2893-906

Elox Plus je speciální 1vrstvý akrylový svářecí
základ, který nabízí velmi spolehlivou ochranu proti
korozi na ocelových površích a zlepšuje kontakt
zapálení při bodovém a plynovém svařování.
Má podobnou barvu jako nerezová ocel a v
případě potřeby jej lze přelakovat běžnými 1K a 2K
vrchními nátěry.
1K akrylový základ
velmi dobrá ochrana proti korozi
snadno se svaří
velmi dobrá zápalnost
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Pokyny k použití
Aplikace: Povrchy, které mají být ošetřeny, musí být suché, čisté a zbavené mastnoty a pokud možno při pokojové
teplotě. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu nejméně 2 minut. Nanášejte rovnoměrně na
vzdálenost přibližně 30 cm. Před svařováním počkejte, až rozpouštědla odpálí. NEBEZPEČÍ! Teplota zpracování
by měla být alespoň 15 ° C! Při přelakování zkontrolujte kompatibilitu. Doba vzplanutí závisí na okolní teplotě a
tloušťce vrstvy! S touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů
a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli
velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést
vlastní testy.

Oblasti použití
Elox Plus se používá všude tam, kde se svařuje (bodové svařování a svařování v ochranné atmosféře). U
hliníkových povrchů (dílů karosérie) je pro adhezi přípravku ELOX rozhodující jejich předúprava. Doporučujeme
použít brusné rouno, nikoliv brusný papír.

technická data
Obsah: 400 ml
Forma: aerosol
Barva: podobná barvě jako nerezová ocel
Základ: 1vrstvý akrylový základ
Zápach: charakteristický
Obsah sušiny: přibližně 52% hmotnostních
Teplotní odolnost: 150 ° C


