HeBoCoat 21E
Bornitrid-Spray
HeBoCoat 21E Bornitrid Spray egy praktikus spray dobozban. Etanolos bázisnak
köszönhetően alapvetően jól használható, gyorsan szárad. A szerves kötőanyag biztosítja a
jó tapadást majdnem minden felületen. A finom bornitrid-por szemcsék a spraynek jó
leválasztó és kenési tulajdonságot kölcsönöz magas hőmérsékletnél is.
Előnyök:
 Gyorsan szárad az oldószerbázisnak köszönhetően
 Optimális leválasztó és kenő hatás extrém hőmérséklet mellett is a magas oxidáció
ellenállásnak köszönhetően
 Magas Bornitrid rész
 Könnyű feldolgozhatóság
 Takarékos felhasználás
 Nagyobb tisztaság összehasonlítva a többi leválasztó és kenőanyaggal
Tulajdonságok:
 Megakadályozza a tapadást a fém, üveg és műanyag olvasztáskor
 Nagyon jó felületi hálósodás és felületi tapadás
 Hőállóság levegőn 900⁰C-ig
 Hőállóság védőgáz / vákuum alatt 2000⁰C-ig
Felhasználási területek:
 Présszerszámok bevonására alumínium extrudálás / préselés területén
 Leválasztó anyag szinterezéshez, hegesztéshez és forrasztáshoz, fröcssenésmentes
 Leválasztó és kenőanyag a műanyag és üveg feldolgozás területén
Használati utasítás:
 Használat előtt felrázandó
 Tiszta, por- és olajmentes felületre felvinni
 Fújási távolság kb. 20 cm
 A HeBoCoat 21E réteg akkor száraz, ha oldószer szagot már nem lehet érzékelni.
Technikai adatok:
 Szín
 Szilárdanyag
 Kötőanyag
 Oldószer

fehér
bornitrid
polimer
etanol

Alap kiszerelési egységek:
 500 ml fehér spray doboz
 12 db / karton
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Raktározás és biztonság
Etanol tartalma miatt a gyúlékony folyadékokra vonatkozó előírások betartása ajánlott. A
termék gyúlékony ezért a veszélyes anyagok közé tartozik. Hűvös helyen és szárazon
raktározandó. A raktározásra vonatkozó biztonsági előírások és utasítások a termék
biztonságtechnikai adatlapján találhatók.
Eredeti zárt csomagolásban legalább 12 hónapig raktározható.

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben
valamely tulajdonság meglétének bizonyságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való
bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.
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