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Interflon Bio Weld 15+ 
Sprej proti usazování svárového rozstřiku, šetrný k člověku i 
životnímu prostředí 

Popis produktu 

Biologicky rychle odbouratelný prostředek proti usazování odlétajících kuliček při svařování, 

neobsahuje silikon a chlor. Zabraňuje ulpívání kuliček ze svařování na povrchu opracovávaných částí, 

nástrojů a svářecích hořáků. Ve vodě rozpustný, připravený k použití, nehořlavý. Stačí pouze malé 

množství produktu. Může být použit na vlhké nebo suché povrchy. Neobsahuje VOC. 

Aplikace 

Vhodný pro svařování v ochranné atmosféře a elektrické svařování, stejně jako pro všechny operace, 

kde je potřebné nebo předepsané použít spreje proti usazování odlétajících kuliček při svařování bez 

silikonu. Současně čistí a chrání proti korozi. Je také vhodný pro proudové svařování a stejně tak pro 

automatické svařovací přístroje s nepřetržitým rozstřikovacím zařízením. Prodlužuje intervaly mezi 

čištěním trysek. Bezpečný. Nehořlavý. Nemá žádné negativní účinky na svařované spoje. 

Nepoužívejte na hliník. 

Výhody 

 Zabraňuje přilnutí kuliček ze sváření při svařování nebo řezání laserem.  

 Může být bezpečně rozmístěn v každé svařovací stanici.  

 Skladování a doprava jsou jednoduché a bezpečné.  

 Nemá žádné negativní působení na svar.  

 Může být použit na pracovních částech a svařovacích hořácích/ svařovacích tryskách.  

 Prodlužuje intervaly čištění svařovacích trysek.  

 Vhodný pro rozstřikovací systémy svařovacích strojů.  

 Má čistící a antikorozní efekt.  
 

Pokyny pro použití 

Nastříkejte velmi lehce ze vzdálenosti 30-50 cm. Skladujte při teplotách nad 0°C. Po vychladnutí sváru 

odstraňte kuličky rozstřiku. Nepoužívejte na hliník. 

Bezpečnostní předpisy 

Viz bezpečnostní list výrobku.  

Balení 

Viz seznam produktů Interflon.  

Předpisy pro dopravu 
Viz bezpečnostní list výrobku. 
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Interflon Bio Weld 15+ 
Sprej proti usazování svárového rozstřiku, šetrný k člověku i 
životnímu prostředí 

 
Technická data 
 

Vlastnosti  Popis Zkouška 

Složení Mix povrchově aktivních látek a vody.  

Barva žlutá  

Zápach Skoro bez zápachu  

Hustota@20°C 1.01 g/cm3  

Dynamická viskozita@20°C Není určeno ASTM D2983 

Tlak při odpařování @ 20°C Není určeno  

pH 100% @ 20°C 8.5  

Biologická odbouratelnost > 60% ASTM D7373 

Trvanlivost* 1 rok   

 
* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu.   
 
Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou 
nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku, které nemají vliv na výkon produktu a které je 
třeba při běžné výrobě očekávat. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího 
upozornění. 
 

 
 
dovozce do ČR: 
INTERFLON Czech, s.r.o.  
Průmyslová 479, 252 61, Jeneč   
Tel: 257214 169, Mobil 604 215 944, Email: info@interflon.cz, www.interflon.cz  

 
 
výrobce:  
INTERFLON B.V., P.O. Box 1070  
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands  
Tel. (31) 165 55 39 11 / Fax (31) 165 53 80 82 / www.interflon.com  

 
 
Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a 
jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, 
stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového 
vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje.  

 


