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PRODUKTY GOTOWE
CZYSZCZENIE WSTĘPNE
Usuwanie nagaru olejowego
Leraclen® OKE

Produkt do usunięcia zabrudzeń,
jak: nagar olejowy na spawach.

ODTŁUSZCZANIE KWAŚNE
Leraclen® 1227

Produkt odtłuszczający na bazie
kwasu fosforowego o znakomitych
właściwościach czyszczących i niekończącej się żywotności, płynny.

Leraclen® 1231

Produkt odtłuszczający na bazie
kwasu fosforowego o bardzo
dobrych właściwościach czyszczących i niekończącej się żywotności,
płynny.

Leraclen® PF 10

Produkt odtłuszczajacy na bazie
kwasów mineralnych o bardzo
dobrych właściwościach odtłuszczających, samo regenerujący, bez
fosforanów, płynny.

ODTŁUSZCZANIE ALKALICZNE
Leraclen® 122 SAE Bardzo skuteczne emulgujace

Lerapas® 1018

Inhibitory do redukcji rozpuszczania
żelaza i zużycia kwasu.

Dodatek do kapieli odtrawiającej
zmniejszający nadmierne pienienie
Lerapur® FS 60

Antypieniacz, rozpuszczalny
w wodzie, nie zawiera silikonów,
jak również związków niebezpiecznych.

Dodatki do topnika zmniejszające napięcie
powierzchniowe
Leratens® Flux
Additiv FF

Związki powierzchniowo-czynne
zmniejszające napięcie powierzchniowe topnika, lepsza zwilżalność
topnika, mniejsze przenoszenie,
nie pieniący.

Leratens® Flux
Additiv S

Związki powierzchniowo-czynne
zmniejszające napięcie powierzchniowe topnika, lepsza zwilżalność
topnika, mniejsze przenoszenie,
pieniący.

odtłuszczanie bez fosforanów
o regulowanym pienieniu. Proszek.

TOPNIK

Leraclen® 1220

Bardzo skuteczne demulgujące
odtluszczanie bez krzemianów
o regulowanym pienieniu. Proszek.

Lerapas® Flux 60
(700 g/l)

Płynny topnik o maksymalnym
stężeniu chlorku cynku i amonu.

Leraclen® ATR

Bardzo skuteczne odtłuszczanie
bez fosforanów, siarczanów, krzemianów zawierające dużo środków
powierzchniowo-czynnych. Silnie
emulgujące. Płyn.

Lerapur® SDK 60

Dodatek zapobiegajacy nadmiernemu pienieniu w topniku, rozpuszczalny w wodzie.

Lerabilt® 268

Baza niskotemperaturowego
odtluszczania. Poprzez dodanie
środka powierzchniowo-czynnego
uzyskujemy bardzo skuteczny
środek myjący bez fosforanów
i krzemianów. Płyn.

DODATKI
Produkty odtłuszczająco-wytrawiające
Leratens® 1019
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Dodatki do wanien trawiących i odtrawiających
zmniejszające nadmierne rozpuszczanie żelaza

Produkt wytrawiająco-odtłuszczający o wspaniałych właściwościach
myjących, użycie również przy
wysokich stężeniach żelaza.

Dodatki do wanien trawiących
(wielofunkcyjne produkty)
Leratens® AV Plus
Leratens® AV Ultra

Produkty redukujące trawiące opary
kwasu i ilość pływających
na powierzchni substancji
oraz zmniejszają zużycie kwasu.

OBRÓBKA KOŃCOWA, PASYWACJA
Produkty do obróbki końcowej, w tym pasywacje
dobierane są na życzenie klienta.
Lerapas® ZN 14

Bezchromowy niezawierajacy
polimerów, halogenów i metali
ciężkich produkt stosowany w celu
zachowania połysku cynku podczas
magazynowania.

CZYSZCZENIE CYNKU
I UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW
Leraclen® ZNR

Usuwanie zanieczyszczeń powierzchni ocynkowanych
takich jak biała i czerwona
korozja oraz kwaśnego osadu.

SUROWCE CHEMICZNE
KWAS SOLNY
WODA AMONIAKALNA
NADTLENEK WODORU
WODOROTLENEK SODU
CHLOREK CYNKU
CHLOREK AMONU
TLENEK CYNKU
Jest to przegląd tylko wybranych produktów z naszego pełnego asortymentu wyrobów przeznaczonych
obróbki wstępnej i końcowej dla branży cynkowania ogniowego. Na życzenie dostępne są informacje.
o innych wyrobach.

RENDSB URGER

FEUERVERZ INKE R E I

Die Auf
stellungsti nicht
voll
ständig; bei Angaben
von Gruppen fer
olgt die Belie
ferung minde
stens eines Betriebes.

Nie jest to kompletny wykaz. Jeśli przedstawiono koncerny, oznacza to, że przynajmniej jedna firma koncernu jest odbiorcą naszych
wyrobów. Z przyjemnością przedstawimy więcej informacji na temat naszego szerokiego asortymentu wyrobów do obróbki całych
powierzchni. W kwestiach szczegółowych prosimy kontaktować się z naszymi inżynierami ds. zastosowań. Wasz specjalista obróbki
powierzchniowej – STOCKMEIER CHEMIA. www.stockmeier.pl
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