
SPOSÓB U¯YCIA

CZAS DZIA£ANIA

Do wczeœniej przygotowanej wanny z PE lub PP wlaæ

odpowiedni¹ iloœæ wody, a nastêpnie ostro¿nie

dolewaæ bejcê (proporcja rozmieszania wody

z bejc¹ 1:1).

Po zakoñczeniu trawienia powierzchniê dok³adnie

sp³ukaæ wod¹ pod ciœnieniem ok. 150 bar.

Czas trawienia zale¿y od gatunku materia³u oraz od

temperatury otoczenia w miejscu pracy:

dla gat. mat. 1.4301 i temp. 22 C to ok. 60 min.

dla gat. mat. 1.4571 i temp. 22 C to ok. 120 min.

Przed odprowadzeniem powsta³ego kwaœnego

œcieku do kanalizacji nale¿y w odpowiedni sposób

œciek zneutralizowaæ.

OSTRZE¯ENIE

ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

ZAWARTOŒÆ

R 26/27/28-35

Dzia³a bardzo toksycznie przez drogi oddechowe,

w kontakcie ze skór¹ i po po³kniêciu. Powoduje

powa¿ne oparzenia.

S 1/2-7/9-23-26-27-36/37/39-45

Przechowywaæ pod zamkniêciem i chroniæ przed

dzieæmi. Przechowywaæ pojemnik szczelnie

zamkniêty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.

Nie wdychaæ gazów i oparów. Zanieczyszczone oczy

przemyæ natychmiast du¿¹ Iloœci¹ wody i zasiêgn¹æ

porady lekarza. Nosiæ odpowiedni¹ odzie¿ ochronn¹,

odpowiednie rêkawice ochronne i okulary lub

ochronê twarzy. W przypadku awarii lub je¿eli Ÿle siê

poczujesz niezw³ocznie zasiêgnij porady lekarza -

je¿eli to mo¿liwe poka¿ etykietê.

kwas fluorowodorowy:  10 - 15 %

kwas azotowy:  35 - 40 %

°

°

Bejca k¹pielowa przeznaczona jest do trawienia

zanurzeniowego wyrobów wykonanych ze

Bejca jest koncentratem (1:1) do

nape³niania pustej wanny z PE lub PP, uzupe³niania lub

zoptymalizowania u¿ywanej ju¿ k¹pieli trawi¹cej.

Wyroby poddawane trawieniu zanurzeniowemu w wannie z k¹piel¹

trawi¹c¹ powinny byæ wczeœniej odt³uszczone. Wp³ywa to znacznie

na ¿ywotnoœæ k¹pieli i koñcowy estetyczny wygl¹d obrabianych

wyrobów. Wyznacznikiem zu¿ywaj¹cej siê k¹pieli trawi¹cej jest

wyd³u¿aj¹cy siê czas trawienia w nie zmieniaj¹cych siê warunkach

trawienia (materia³, temperatura). Aby zoptymalizowaæ k¹piel nale¿y

dolaæ koncentratu lub zleciæ przeprowadzenie analizy k¹pieli celem

dobrania odpowiednich sk³adników. Po osi¹gniêciu granicznego

poziomu ¿elaza w sk³adzie u¿ywanej k¹pieli trawi¹cej, k¹piel trzeba

wymieniæ na now¹. Star¹, zu¿yt¹ oddaæ do utylizacji. Kod odpadu

zu¿ytej k¹pieli trawi¹cej 11 01 05* - kwasy trawi¹ce.

Trawienie wyrobów z materia³u innego ni¿ gatunki stali

austenitycznych, powoduje bardzo szybkie zu¿ycie k¹pieli trawi¹cej

jednoczeœnie niszcz¹c chemicznie sam wyrób.

: 30 kg (kanister)

220 kg (beczka)

1200 kg (paetopojemnik).

PELOX T 100 K

Uwaga!

Opakowania jednostkowe

stali nierdzewnych

austenitycznych oraz stali nierdzewnych wysokostopowych - duplex,

materia³y ¿aroodporne etc.

Trawi¹ca bejca k¹pielowa przeznaczone s¹ do trawienia

ca³ych wyrobów. Nie ma koniecznoœci trawienia samych spoin

spawalniczych przed trawieniem zanurzeniowym.

Uwaga!


