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WIELOKOMOROWE URZĄDZENIA NATRYSKOWE
Odtłuszczanie
alkaliczne

Produkty proszkowe, emulgujące
Reiniger 1039

Silnie alkaliczny, zawierający krzemiany.

Reiniger 178
BSK

Silnie alkaliczny, nie zawierający krzemianów.

Reiniger 199

Lekko alkaliczny, nie zawiera krzemianów, skutecznie usuwa pasty polerskie
i oleje.

Reiniger 123

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

Produkty proszkowe, demulgujące

Leratens 1182 Zwilżacz z zawartością emulgujących

UF-stopniowych środków powierzchniowo czynnych, dla procesu zanurzeniowego i ultradźwięków.

Leratens 1006 Z zawartością demulgujących UF-stopniowych środków powierzchniowo czynnych.

Laraclen 1220 Silnie alkaliczny, bez zawartości krzemianów.

Reiniger 196

Leratens GTE- Dodatek rozpuszczalnikowy do usuwania
związanych z powierzchnią metali olejów
Alkaliczny, zawiera krzemiany, nadaje mod
z obróbki plastycznej lub pokryć chroniąsię do stali, metali kolorowych, magnezu, cynku i aluminium, odpowiedni dla
technologii natryskowej. Ochrona przed
korozją.

cych przed korozją.

Fosforanowanie
żelazowe

Systemy modułowe, produkty płynne

Proszkowe fosforanowanie żelazowe.
REINIGER 117
Delikatnie
alkaliczny,
bez
krzemianów,
phos
Leraclen 1364
demulgujący, chroniący przed korozją.
Nadaje się do stali, metali kolorowych, LERACLEN 1418 Płynne fosforanowanie żelazowe, procynku i aluminium.
dukt demulgujący.

phos
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Reiniger 1273

Alkaliczny, demulgujący, zawiera krzemiany. Nadaje się do stali, metali kolo- REINIGER 1028
rowych, cynku i aluminium. Skutecznie plus
usuwa oleje do ciągnienia.

Płynne fosforanowanie żelazowe, produkt demulgujący, do aluminium, cynku
i stali.

Płynny produkt do fosforanowania żeLeraclen CTB Delikatnie alkaliczny z zawartością UF- LERACLEN ASP lazowego przeznaczony do aluminium,
stopniowych środków powierzchniowo phos
czynnych, do urządzeń natryskowych.

Lerabilt KPC

Alkaliczny, bez zawartości krzemianów,
do materiałów żelaznych i warunkowo
kolorowych.

stali i cynku zawierający fluorki

JEDNOKOMOROWE URZĄDZENIA NATRYSKOWE
odtłuszczanie
z fosforanowaniem

Proszkowe fosforanowanie żelazowe.

LERACLEN 1418
phos

Płynne fosforanowanie żelazowe, produkt demulgujący.

REINIGER 1028
plus

Płynne fosforanowanie żelazowe,
produkt demulgujący, do aluminium,
cynku i stali.

LERACLEN ASP
phos

Płynny produkt do fosforanowania
żelazowego przeznaczony do aluminium, stali i cynku zawierający fluorki.

Reiniger 1079

Dodatek zwilżaczy wzmacniający odtłuszczanie przy jednoczesnym fosforanowaniu.

pasywacje

LERAPAS E 50/1

Płynny, emulgujący w wodzie (na bazie olejów mineralnych), możliwość
natryskiwania, długotrwała ochrona
przed korozją dla żelaza.

LERAPAS M

Płynny, polimerowy emulgujący z
wodą, możliwość natryskiwania, długotrwała ochrona przed korozją dla
cynku.

LERAPAS 1098

Płynny, alkaliczny, nie pieniący się,
bardzo dobra ochrona przed korozją
żeliwa, stali, żelaza.

PASSIVIERUNG
1068

Płynny, słabo alkaliczny, słabe pienienie się, do wszystkich metali.

PHOSPHAT MN
2136

Płynny, manganowy, do żelaza, stali
i odlewów.

LERAPAS MS

Płynny, bez zawartości triazoli, jako
pasywacja miedzi i stopów kobaltu.

ZN PHOSPHAT
1900

Płynny, cynkowy, do żelaza, stali i odlewów.

LERAPAS I

Płynny, alkaliczny, możliwość natryskiwania, długotrwała ochrona przed
korozją dla żelaza, cynku, aluminium,
metali kolorowych, nadaje się pod powłoki lakierowe.

REINIGER 1417

Leraclen
HD 340

Pasywacja miedzi i mosiądzu, bez
wpływu na przewodnictwo elektryczne. Jako dodatek do roztworów odtłuszczajacych zapobiega trawieniu
już oczyszczonej powierzchni.
Alkaliczny, możliwość natryskiwania;
odtłuszczanie z pasywacją.
Długotrwała ochrona korozyjna.

Fosforanowanie

Usuwanie lakierów
i żywic

Lerasolv
WAS 90

Na bazie estrów, wolny od halogenowych węglowodorów. W celu usunięcia utwardzonej powłoki lakierniczej
z powierzchni stalowej należy dodać
kwas siarkowy. W celu usunięcia
utwardzonej powłoki lakierniczej z powierzchni cynku lub aluminium należy
dodać ług sodowy.
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REINIGER 117
phos
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