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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

PRO BLEED OIL 

PBO

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

PRO BLEED OIL doskonale chroni przedmioty spawane, 
oraz dysze urządzeń przed przywieraniem odprysków 
spawalniczych do powierzchni. Stosowanie PRO BLEED 
OIL nie zmniejsza jakości spoin, środek jest łatwo 
zmywalny i ekonomiczny w użyciu. PRO BLEED OIL w 
znacznym stopniu zwiększa trwałość palnika. PRO 
BLEED OIL sprawia, że rozpryski spoiny nie przywierają 
do dyszy wylotowej i spawanej powierzchni. Zespawane 
elementy można poddawać dalszej obróbce (np. 
lakierowaniu) bez dodatkowego oczyszczania. PRO 
BLEED OIL natychmiast przylega do każdej metalowej 
powierzchni, tworząc trwałą warstwę chroniącą metal 
przed utlenianiem się i korozją, zapobiega również 
powstawaniu porów.

Opakowanie: aerozol
Barwa: biała
Zapach: charakterystyczny
pH: temp. 20 [°C]: ok. 9,3
Gęstość w 20 °C [g/cm³]:  0,974
Właściwości wybuchowe: nie wykazuje
Właściwości utleniające: nie wykazuje

PRO BLEED OIL nadaje się do stosowania we 
wszystkich narzędziach spawalniczych w zakładach 
przemysłowych oraz mechanicznych, nadaje się do 
ochrony i smarowania dyszy palników i końcówek 
elektrod przy spawaniu elektrodami i w gazie ochronnym.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                     Nazwa                                Opakowanie                        Rodzaj

PBO                           PRO BLEED OIL                      aerozol 400 ml           Ochrona powierzchni

                       Doskonale chroni przedmioty spawane oraz dysze urządzeń 
                       Nie zawiera silikonu 

Sprawia, że rozpryski spoiny nie przywierają 
do dyszy wylotowej i spawanej powierzchni

Nie zmniejsza jakości spoin 
Łatwo zmywalny i ekonomiczny w użyciu
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