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SCOR  
Koncentrát  proti odst řikům  
při svá ření drátem  
 
 
 
 

  
SCOR je kapalný prostředek 
zabraňující ulpívání horkých 
odstřiků. Je koncentrovaný 
s neutrálním pH a vytvořen tak, 
aby zabránil ulpívání úkapů při 
sváření drátem  na 
svařovaných částech.     
 
 
   

PROČ  SCOR je produkt na vodné bázi, zcela neškodný  jak pro případ kontaktu 
s pokožkou, tak při inhalaci. Je to koncentrát ředitelný vodou , což redukuje 
provozní náklady. Protože neobsahuje žádné silikony, nevytváří žádné 
odpuzující oblasti na svařovaném kovu, které by mohly vadit při následném 
lakování. SCOR lze použít jak na svařovacím drátu, tak na svařovaných 
površích a v obou případech má vynikající anti-adhesivní  účinek . Je to 
ideální produkt pro průmysl zpracování kovů se sériovou výrobou na 
výrobních linkách, protože silně zkracuje čas nezbytný pro odbroušení 
odstřiků z opracovaných povrchů.    SCOR je bez zápachu a nezvyšuje 
produkci sva řovacích kou řů. Jeho použití je velmi jednoduché. Při použití 
SCORu lze odstřiky odstranit jednoduše otřením hadříkem. Je velmi 
ekonomick ý: 1 litr čistého produktu pokryje stejnou plochu  jako čtyři až pět 
aerosolových  sprejů s obsahem 400 ml.     

  

JAK  SCOR je v kapalné formě  a může být tedy aplikován velmi jednoduše 
s použitím rozmanitých metod. Je však preferováno nastříkání, aby byl 
produkt nanesen rovnoměrně  na povrch kovu  pro vytvoření filmu 
s tloušťkou zajišťující požadovanou funkci a přitom aby nedocházelo ke 
zbytečnému přebytku produktu, což by zejména na aluminiu mohlo vyvolat 
tvorbu bublin ve svaru. SCOR lze aplikovat na svařovací drát  ponořením 
nebo nástřikem. Ve všech případech by ředění nemělo překročit 50% . 
Uživatelé však zjistili, že je vysoce účinný i při naředění vodou na 28 - 30%.   

  

  

KDE Svářecí tyče/dráty ve svařovacích strojích 
Svařované kusy při využití svářecích strojů s drátem.  

  

  
 
 
Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanystry dávkovací 
výpustný ventil RUBINETTO (viz. obr.) 

  

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství Balení  

 

 

781.005 
781.025 
781.210 

kanystr 5 kg 
Soudek 25kg 
Sud 210 kg 

Karton 2 kusy 
1 soudek  
1 sud 

 


