3M Προϊόντα Αυτοκινήτου
3M Weld Thru II 50410
TM

Weldεπίστρωση
Thruγια II
ηλεκτροσυγκολλήσεις και
συγκολλήσεις MIG

• Εύκολος και συνεπής ψεκασμός
• Ανώτερη κάλυψη
• Στεγνώνει γρήγορα
• Εύκολο στη κόλληση
• Κατά τη συγκόλληση αφήνει ελάχιστες πιτσιλιές
• Άριστη προστασία στη διάβρωση

Weld Thru II

επίστρωση για ηλεκτροσυγκολλήσεις και
συγκολλήσεις MIG
Το Weld Thru ΙΙ είναι ένα πλούσιο σε ψευδάργυρο αστάρι συγκόλλησης που
παρέχει άριστο ψεκασμό, προστασία απο διάβρωση και συγκόλληση. Είναι
εύκολο να εφαρμοστεί και να δουλευτεί και είναι ιδανικό για οποιαδήποτε
εργασία συγκόλλησης σε φανοβαφεία.
Το Weld Thru ΙΙ είναι υψηλής συγκέντρωσης ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη και
εύκολη κάλυψη της επιφάνεια που θέλετε να συγκολλήσετε, χωρίς τρεξίματα. Οι
επιφάνειες μπορούν να ηλεκτροσυγκολληθούν ή να συγκολληθούν με MIG μέσα σε
20 λεπτά από την εφαρμογή.
Το Weld Thru ΙΙ προηγμένου τύπου ελαχιστοποιεί τις πιτσιλιές κατά τη συγκόλληση,
μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού των χειριστών, ή ζημίες σε πράγματα μέσα
στο εργασιακό περιβάλλον, και προστατεύει την παρεμπόδιση ακροφυσίων,
αποφεύγοντας την απώλεια του προϊόντος.
• Η προηγμένη αντιδιαβρωτική του ιδιότητα παρέχει μακράς διαρκείας
προστασία της επισκευασμένης περιοχής
• Η μείωση των πιτσιλιών ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού των
χειριστών ή της ζημίας πραγμάτων που βρίσκονται κοντά στο σημείο
συγκόλλησης
• Ο άριστος ψεκασμός παρέχει σωστή κάλυψη και μειώνει την επίπτωση των
τρεξιμάτων.

“Αρκετά εντυπωσιασμένος - το έχω

χρησιμοποιήσει και έχω κάνει και κακή
χρήση και ακόμα ψεκάζει καλά ”

“Καλύτερα από άλλες συγκολλήσεις MIG
λόγω λιγότερων πιτσιλιών ”
Αποσπάσματα λήφθηκαν από ματρυρίες σε σημεία δοκιμών
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1.
Γυαλόχαρτο - P60 - P120

3.

2.
Καθαρίστε/
Αφαιρέστε το λίπος

4.

Ανακινήστε για 1 λεπτό

5.
2 λεπτά στρώματα

25-30cm

6.
10-20 λεπτά

