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Всички данни, посочени в листа с продуктова информация са необвързващи и се базират на нашия опит. Производителят и 
вносителят на продукта не носят отговорност за неправилна употреба. Препоръчва се предварителен тест на продукта 
върху незабележимо място.  Запазваме си правото на технически корекции. Следвайте инструкциите за безопасна работа. 
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Продуктова Информация 

 
Pelox TS-K 2000 – байцпаста  
Pelox TS-K 2000 – Pickling Paste 
 

Арт. Нр. 22002 

Описание: 

Високоефективен продукт за прецизна обработка на заваръчни шевове 
и труднодостъпни места. Отстранява петна, нагар, ръжда и следи от 
обработка. Подходящ за всички неръждаеми стомани. Отлично 
визуално подобрение на повърхността.  

• Интензивна „мокра“ фаза, дори и при високи температури на 
повърхността или на помещението 

• Кратко време на взаимодействие 
• Силен байцващ ефект 
• Не засъхва 
• Лесно отмиване 

Дозировка и начин на приложение:  

Повърхностите трябва да бъдат предварително почистени, обезмаслени и сухи. Отличен ефект 
се постига, ако преди байцването се използва препарат за почистване на цели повърхнини FR-D 
50. Преди употреба е необходимо пастата да бъде добре разбъркана, до пълното 
хомогенизиране на консистенцията. Нанася се равномерно с подходяща четка. Изплаква се 
обилно с вода, по възможност със струя под налягане. (Запитайте при нас за подходящи четки 
и ръкавици )  
 
Материална съвместимост: всички неръждаеми стомани, оптимално за 1.4301 (304)  
Работна температура: 15-30 ⁰ С           Време за реакция: 15-25 min          
Разход на продукта: 1 kg = 150-250 m 
 

Важно: Отпадната вода се неутрализира, преди попадане в канализацията. Да се 
съблюдават законовите изисквания. 

Внимание: Продукта не се съхранява близо до източници на топлина. Да се съблюдават 
правилата за безопасност при работа и указанията върху етикета.  Да се използват лични 
предпазни средства – киселиноустойчиво облекло, ръкавици и очила.  
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Пример: 

Време на взаимодействие: 10 мин при 20-30°C 
Материал: 1.4301, студено валцован 
Заварка: WIG 
Разход на продукта: 1 кг е достатъчен за 150 – 250 метра заваръчен шев 
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