N° L-141E

AF-WELD

Emulsão antirrespingo para utilização no sistema de recarga automática Air Force
AF-Weld é uma inovadora emulsão antirrespingo que protege a peça da aderência de respingos de solda
e elimina os altos custos envolvidos com as operações para remoção destes respingos. AF-Weld é
também o único antirrespingo do mercado que ajuda a prevenir a formação de porosidade durante o
processo de soldagem, mesmo quando utilizado em excesso! Pode-se relaxar durante a soldagem
utilizando AF-Weld.
Características e benefícios:
• Protege a peça de trabalho e o equipamento de solda contra a adesão
de respingos
• Formulação a base de extratos de plantas naturais
• Ajuda a prevenir a formação de porosidade de solda, mesmo quando
utilizado em excesso!
• Pode ser utilizado tanto em soldas MIG e TIG quanto em aplicações de
corte a laser
• Formulado para prevenir a adesão de respingos de solda em aplicações que envolvem altas
temperaturas como:
→ Soldas em aço inoxidável
→ Soldas de múltiplos passos
→ Soldas de chapa fina
→ Soldas em peças pré-aquecidas
• Excelente resistência contra corrosão – ideal para ligas ferrosas e peças sensíveis à corrosão
• Produto versátil: funciona igualmente com a peça úmida ou após o produto secar
• Excelente propriedades quanto a adesão de tinta - não é necessário limpeza especial para
aplicação de revestimentos após o processo de soldagem
• Compatível com alumínio, aço e aço inoxidável
• Suave odor citrus
• Não inflamável, não contém solvente, óleo mineral e silicone
• Biodegradável
Embalagem disponível
Bag-in-box
Bombona

Volume
10L
200L

Código
57-F 005
57-F 008

FISPQ disponível sob solicitação ou no nosso website: www.walter.com
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ACESSÓRIOS
Sistema de recarga Air Force
Aerosol recarregável Air Force

57-D 110
57-B 110

Informações técnicas
Densidade
Ponto de fulgor
Odor/cor
pH
Enxaguabilidade
VOC

1,003 g/mL
N/A
Citrus/Verde
8,5
Excelente
0

MSDS available upon request or visit our web site at www.walter.com
J. Walter Co. Ltd.
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