
 

 

Stainclean 

Инструкция за употреба 

Запознайте се и спазвайте инструкцията за безопасност! 

ОПАСНОСТ: Токсична при поглъщане. Вредна при вдишване. 

Фатална при контакт с кожата. Предизвиква силни кожни 

изгаряния и увреждания на очите. 

Носете защитни ръкавици, защитни дрехи, защитни очила, 

защита на лицето. В вслучай на лоша вентилация използвайте 

респиратори. В случай на отравяне незабавно се свържете с 

токсикологичен център или с лекар. Ако попадне в устата: 

измийте с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Ако е наличен – 

използвайте препарат Хексафлуорин (Hexafluorine) вместо вода, 

за измиване на очите или кожата. Ако попадне върху кожата или 

косата: Незабавно свалете замърсеното облекло. Измийте / 

изкъпете кожата с вода. Ако попадне в очите: Внимателно 

измийте с чиста вода в продължение на няколко минути. Ако 

имате контактни лещи, по възможност ги свалете. Продължете да 

измивате. 

Описание: 

Stainclean се използва за почистване и пасивиране на заваръчни съединения и засегнатата от 

топлината зона (Ház), за конструкции и инсталации от неръждаема стомана. Пастата за се нанася с 

четка. След ецване и измиване с вода (по възможност с високо налягане), устойчивостта срещу 

корозия на мястото на заваряване се възстановява. 

Свойства: 

· Консистенцията е хомогенна,  вискозен гел със силна миризма. Икономична за използване, тънък 

плътен слой е достатъчен за перфектен резултат. 

· Може да се нанася по вертикални повърхности и тавани, без опасност от изтичане. 

· Времето за ецване зависи от температурата според метода на заваряване и вида на стоманата. 

Варира между 45-240 минути при стайна температура. 

· Температура на околната среда при работа - между 5 и 40 ° C. 

· Отстраняване на слоя паста е възможно да се направи на закрито, в добре проветрени 

помещения, при стайна температура. На открити строителни площадки трябва да бъде защитена 

от пряка слънчева светлина и дъжд. 

Инструкция за работа: 

1. Почистете завареното съединение с неръждаема телена четка. 

2. Разбъркайте добре сместа преди работа. 

3. Нанесете плътен слой от пастата. Оставете слоя паста да реагира минимум 45 минути, при 

стомана от типа 18-10 (тип 304 и 308, 18%Cr-10%Ni). При по-високо легирани стомани времето 

трябва да се увеличи. Трябва да се избягва работа при температури под 5°С. 

4. Остранете пастата и почистете шева с телена четка. 

5. Измийте мястото на нанасяне на пастата с обилно количество чиста вода, без съдържание на 

хлор. Ако е възможно използвайте водна струя под налягане. След измиване не трябва да има 

остатъци от пастата. Ако останат части от пастата, те тряба да бъдат пасивирани с ESAB 

Stainwash. 


