GALWANIZERNIE
Profesjonalne przygotowanie
powierzchni
www.stockmeier.pl
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Produkty odtłuszczajace i trawiące
Odtłuszczanie alkaliczne
Produkty proszkowe, emulgujące
Reiniger 1039

Silnie alkaliczny, zawierający krzemiany.

Reiniger 178 BSK

Silnie alkaliczny, nie zawierający krzemianów.

Reiniger 199

Lekko alkaliczny, zawierający krzemiany.

Reiniger 123

Lekko alkaliczny, zawierający krzemiany, nadaje się do wszystkich rodzajów metali.

Leratens RVP

Silny koncentrat odtłuszczający z
zawartością zwilżaczy, głownie jako
baza odtłuszczania do której dodajemy ług sodowy lub potasowy.

Produkty proszkowe, demulgujące
Laraclen 1220

Silnie alkaliczny, bez zawartości krzemianów.

Substancje o właściwościach trawiących
Na bazie kwasu solnego
Reiniger 162

Dodatki do kwasu solnego
Reiniger 1079

Mocno zwilżający, z dużą zawartością
środków powierzchniowo-czynnych
oraz inhibitorów chroniących stal
przed nadmiernym trawieniem.

Reiniger 1227

Produkt kwaśny odtłuszczający i aktywujący.

Leratens MBV

Koncentrat środków powierzchniowoczynnych.

Lerapas BP

Inhibitor do kwasu solnego, siarkowego i fosforowego.

Leraclen BEF

Koncentrat środków powierzchniowo
czynnych odtłuszczający, inhibitujący
i zwilżający (max. 70ºC).
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Systemy modułowe, produkty płynne
Reiniger 1273

Alkaliczny, niepieniący zawiera krzemiany.

Lerabilt KPC

Alkaliczny, bez zawartości krzemianów, koncentrat odtłuszczający, duże
zdolności przewodnictwa, może być
bazą do której dodajemy ług sodowy
lub potasowy.

Leratens 1006

Z zawartością demulgujących UFstopniowych środków powierzchniowo czynnych.

Leratens 1182

Z zawartością emulgujący UF-stopniowych środków powierzchniowo
czynnych.

Leratens GTE
mod

Dodatek do usuwania pozostałości
lakierów oraz trwale związanych
z metalem olejów z obróbki plastycznej lub spawania.

Leratens 1203 G

Prawie neutralny produkt do zastosowania szczególnie w ultradźwiękach,
skutecznie usuwa pasty polerskie
i ścierne, myje i chroni przed korozją.

Koncentrat o właściwościach trawiących, odrdzewiający, usuwający także
kamień kotłowy.

SUBSTANJCE O WŁAŚCIWOŚCIACH TRAWIĄCYCH
Na bazie kwasu siarkowego/
kwasu fosforowego/ inne produkty
gotowe
Reiniger 1227

Koncentrat trawiący i odtłuszczający
na bazie mieszanki kwasów, odrdzewiający, dla materiałów żelaznych także stali nierdzewnej, aluminium.

Leraclen 1231

Koncentrat trawiący, na bazie mieszanki kwasów, odrdzewiający
i odtłuszczający dla materiałów żelaznych.

Aktywacja/ Dotrawianie
Metale żelazne
Kwas siarkowy
Kwas solny

Metale nieżelazne

Reiniger 1079

Lerapas BP

Koncentrat środków powierzchniowoczynnych odtłuszczający, inhibitujący,
i zwilżający (max. 55ºC).
Inhibitor wszystkich rodzajów kwasów.

ODTŁUSZCZANIE POPRZEZ
ELEKTROLIZĘ
Produkty zawierające krzemiany
Reiniger 1291

Lerabilt ELZ

Proszek nadający się do użycia w
przypadku żelaza i metali kolorowych,
bez dodatków kompleksujących.
Proszek nadający się do użycia w
przypadku żelaza, metali kolorowych
i cynku (odlew ciśnieniowy).

Produkty nie zawierające krzemianów
Reiniger 146

Koncentrat dla stali także do odrdzewiania i usuwania resztek lakieru.

Reiniger 129

Proszek odtłuszczający, dla miedzi,
mosiądzu i stali.

Reiniger 1032

Proszek, odtłuszczający do metali kolorowych, także stali.

Suchy kwas 1269
Kwaśny proszkowy produkt dla miedzi, mosiądzu, niklu, brązu.

OBRÓBKA WODY UŻYTKOWEJ
Sequestrol S

Zmiękczacz/ stabilizator twardości
szczątkowej, kwaśny.

Lerapas ST

Kwaśny, specjalny stoper inkrustacji.

Emulsionsspalter
WS

Przeciwpianowy środek, silnie demulgujący, koagulujący.

Odpieniacz 1012

Koncentrat antypienny, zawierający
siloksany.

Lerapur FS 60

Rozpuszczalny w wodzie koncentrat
antypienny, bez zawartości silikonów.

OBRÓBKA ŚCIEKÓW
Aquafloc

Płynny do zastosowania w urządzeniach flotacyjnych, ułatwia usuwanie
węglowodorów, fosforanów, metali
ciężkich z roztworu.

Aquanice

Koagulant płynny na bazie kopolimerów do klarowania szlamu.

Flockungsmittel K

Koagulant przeznaczony do usuwania
metali w przypadku ścieków zawierających substancje kompleksujące.

Flockungsmittel
1334

Reaktywny środek antyadhezyjny
wspomagający koagulację, środek
adsorbcyjny służący do usuwania
metali ze ścieków galwanicznych.
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Dodatki do kwasu siarkowego
i kwasu fosforowego

Suchy kwas 1266 Plus (z zawartością fluorków)
Kwaśny proszkowy produkt dla miedzi i mosiądzu.
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