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Weld Protect
Ochrana svařovací hubice a okolí sváru.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Weld Protect WPR Spray 400 ml 1 02.0044

Weld Protect 5 l WPR5L Kanystr 5 l 1 02.0045

Weld Protect 25 l WPR25L Kanystr 5x 5 l 1 02.0047

Vlastnosti: Výhody:
• Vytváří ochranný film ve sváru a  jeho 

okolí
• Zabraňuje ulpívání rozstřikovaného 

kovu při sváření
• Dokonale chrání svařovací hubice • Zabraňuje vzniku „pecky“
• Neobsahuje silikon • Nevytváří karcinogenní výpary
• Neobsahuje kyseliny, tuky ani jedy • Následná povrchová úprava je možná 

bez speciálního čištění
• Není na bázi vody • Nedochází k oxidaci ošetřených dílů
• Příjemně citrusově parfémován

Aplikace:

Při svařování často dochází k ulpívání rozstřikovaného kovu v okolí sváru. Vzniká tak problém s čiště-
ním těchto míst a přípravou pro povrchovou úpravu. 
WELD PROTECT je produkt který významně šetří čas a  prostředky tím, že prakticky odstraňuje 
problémy s čištěním. Chrání okolí sváru před tímto jevem aniž by měl vliv na kvalitu sváru. Následná 
úprava povrchu je možná bez jakéhokoliv speciálního čištění. Dále se používá k ošetření a prodlou-
žení životnosti svařovacích hubic. 
APLIKACE: Veškeré svařence včetně nerezových, svářecí hubice
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Před aplikací nádobu důkladně protřepejte.

2. Aplikujte WELD PROTECT na svařovací hubici ze vzdálenosti 15 cm.

3. Ošetřete povrch v okolí sváru nástřikem WELD PROTECTU ze vzdálenosti 30  cm vždy asi 10  cm 
po obou stranách sváru.

4. Čištění před další povrchovou úpravou lze provést v rámci standardního odmašťování, není třeba 
speciální čištění.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Čas odvětrání:

Okolní teplota 
(většinou i materiál)

Vlhkost Čas odvětrání

< 20 °C > 50 % cca. 20 min
< 20 °C < 50 % cca. 15 min
> 40 °C > 50 % cca. 10 min
> 40 °C < 50 % cca. 5 min


