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WELD 200 AEROSOL 
OCHRANA PRI ZVÁRANÍ 

Unikátna technológia plnenia, využiteľnosť náplne 97%,  
výdatnost 20m2 

Bez chlóru, aromátov, benzénu  
EXTRA SILNÝ SEPARÁTOR 

Jednoduchá aplikácia 
Unikátne chráni povrch 

Nespôsobuje trhlinky na zvarovaných materiáloch 
Obsahuje efektívny inhibítor korózie 

Nevytvára škvrny na povrchu 
Bezpečný pre rôznorodé povrchy 

Nehorľavý, netoxický 
Použiteľný aj na horúcich povrchoch 

Antikorózivný 

WELD 200  je špeciálny separátor pre ochranu povrchu proti prilepeniu guličiek 
neobsahuje aromatické benzény, grafit, chlór a SILIKÓN. 
WELD 200  je absolutne čistý a je bez zápachu. Je použiteľný vo všetkých odve
strojárenského priemyslu. Veľmi stabilná extra silná ochrana povrchu s dlhou živ
(antikorózna - ASTM D 130 1a). 
WELD 200   je použiteľný na všetky typy kovov. Svojím bezpečným zložením je 
bez ochranných pomôcok. 
WELD 200  je takmer bez zápachu a preto je použiteľný v mnohých oblastiach v
servisu, kde nie je možné používať produkty obsahujúce uhľovodíky a kde neovpli
podmienky. 

TYPICKÉ POUŽITIE WELD 200   

 Rýchla jednoduchá aplikácia  
 Znižuje čas na odstránenie okují 
 Pred farbením nie je nutnosť ho odstráňovať 
 Unikátne separuje a chráni 
 Nespôsobuje trhlinky na zvarovaných materiáloch 
 Obsahuje efektívny inhibítor korózie 
 Nevytvára škvrny na povrchu 
 Bezpečný pre rôznorodé povrchy 
 Nehorľavý, netoxický 
 Použitie aj na horúcich povrchoch 
 Pre ručnú aplikáciu  (na handru, štetec alebo z rozprášovača EPOC

Doporučuje sa na miesta, kde sa vyžaduje hladký povrch bez okují, ako napr. v
poľnohospodárskom a textilnom priemysle. Je ideálny do baliaceho a spracov
priemyslu.  
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                                       META s.r.o. 
WELD 200 

OCHRANA PRI ZVÁRANÍ 
  

CHARAKTERISTIKA NORMA  HODNOTA JEDNOTKA 
Vzhľad Vizuálna Priehľadná  

Farba Interne CQ 016 Jantárová  
Test - Medený plát korózie 100 h v 40°C  ASTM D 130 

NFM M 07015 1a Záznam 

Fyzikálny stav Vizuálna Kvapalina  

Riediteľnosť vodou  riediteľná  
Hustota pri 25°C  EN ISO 12 185 993 kg/m3

Zápach  Rastlinný,prírodný  
Obsah aromátov NF M 07 024 0 % v/v 
Obsah benzénu ASTM D 4367 0 ppm 
Obsah chlóru GCMS 0 ppm 

Obsah síry GCMS, ASTM D 
1744 

0 ppm 

Viskozita pri 40°C NF T 60 100 35 mm2/s 
Index lomu svetla, pri 20°C ASTM D 1218 1,4030  

pH à 5% ISO 4925 8,6  
Rezerva alkalita a 5%  18  

Test Herbert à 5% IP 287 0 obsah 
Test Herbert à 2% IP 287 1 obsah 

Korózia à 4% CNOMO 1,1  
Korózia à 5% CNOMO 0,0  

Sulfátový popol NF T 60 144  0 obsah 
Napuchnutie na elastomere, 168 h ŕ 70°C FTM 791  0 % 

 
NÁVOD K POUŽITIU : 
WELD 200 je špeciálny separátor pre ochranu povrchu proti prilepeniu guličiek kovu, použiteľný 
na všetky druhy kovov. Doporučujeme odstrániť všetky známky voľnej korózie a oxidácie ošmirgľovaním 
alebo drátenou kefou. 
WELD 200 môže býť používaný ručne alebo rovno aplikovaný z tlakovej nádoby. Pri použití 
v potravinárskom priemysle opláchnite niekoľkokrát čistou pitnou vodou pred aplikáciou farieb. 
Dobre premiešajte obsah spreja a naneste na povrch ! Nepoužívať v obrátenej polohe ! 
BALENIE   v 650 ml spreji  je 400ml  aktívnej látky po 12ks v kartóne 
SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosahu detí a od zdrojov vznietenia.  
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ : Tento produkt je klasifikovaný ako bezpečný. Zabráňte kontaktu s očami. Pred použitím 
čítajte bezpečnostné listy.  Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu. 
 
Dodáva   :   META s.r.o. , Pri nemocnici 12, 040 01 Košice  
                    Tel.: 055/6712 431 
                    Fax. : 055/6712 431   
                    E-mail: info@mmcc.sk     
                    www.mmcc.sk 
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