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Kaynak Kimyasalları

Kaçak Arama

Buz Edici

Isı Koruma Pastası

Kılcal Çatlak Test Seti



..........

 Atölye Bakım Uzmanı

KeraWeld
Özel Çapak Koruyucu Seramik Sprey
Boya gibi kurur.

820 010 500 ml. sprey 12-24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

•  Olağanüstü koruma
+ 1000 °C üzer�nde dak� mükemmel koruma 

•  Yen�nes�l formül : 
Bor N�tr�t , elmas maden�nden sonra dünyadak� 
en sert 2. madend�r.
- Bakıra göre 5 kat daha fazla ısı �letkend�r.

•  Mükemmel sonuç:

Kaynak K�myasalları Yıl Garant�6

+1000 C°
üzeri �s�ya

dayan�kl�d�r

Çok 
H�zl� 
Kurur

Kullanım amacı :
  Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvan�zl� 
parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak 
daldırma galvan�z reng�n� vermek amacı �le kullanılır.

Özell�ğ� :
• DIN EN ISO 1461 normuna göre hasarlı ç�nko 
onarımlarında kullanılır.
• İçerd�ğ� saf %99,99 ç�nko p�kment� sayes�nde korozyona 
karşı opt�mum katod�k koruma sağlar.
• +240 °C ısıya dayanıklıdır.
• Ç�nko tozlar yer�ne ç�nko pulları �çerd�ğ�nden pas�f 
bar�yer koruma sağlar.
• Teps� (pul) şekl�ndek� metal p�kment örttüğünden pas�f 
bar�yer ve akt�f korozyon koruması sağlar.
• Parçalardak� geometr�, geleneksel ç�nko spreyler�ne 
göre nem g�r�ş�n� engeller veya azaltır.
• Metal yüzeylerde mükemmel ve uzun sürel� koruma 
sağlar. 
• Üzer� çok �y� boyanab�l�r.
• Mekan�k olarakta sağlam  yüzey oluşturur.
• Son damlasına kadar güçlü püskürtme sağlar.
• Kısa sürede �ş b�ter, tek püskürtme yeterl� olur.
• Kış şartlarına dayandığından emn�yetl�d�r.

 

BOR N�TR�T
bazl�d�r.

Malzemeyi
Çok �yi
Korur



Perlschutz
Kaynak Çapak Koruyucu Toz Sprey
1000 °C �s�ya dayan�kl�d�r.

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garant�6

Schweißschutz
Kaynak Çapak Koruyucu Sprey
Sa�l��a zararl� diklometan içermez.

  Kullanım amacı :
  Kaynak yapılan parçalara veya nozulun �ç�ne sıkılarak  
kaynak çapağının parçalara veya nozula yapışmasını 
engellemek amacı �le kullanılır.

Özell�ğ� :
S�l�konsuzdur.
Nozulun ve memen�n ömrü uzar
Gaz akışını engellemez, bu yüzden daha az çapak 
yaptırır. 
Kaynak daha güzel olur.

..........820 007 500 ml. sprey 12-24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........820 000 500 ml. sprey 12-24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Kullanım amacı :
   Çok yüksek amperl� Gazaltı veya elektrod mak�naları �le 
kaynak yapılan parçalara veya nozulun �ç�ne sıkılarak  
standart kaynak çapak koruyucunun pek �şe yaramadığı 
durumlarda,kaynak çapağının parçalara veya nozula 
yapışmasını engellemek amacı �le kullanılır.

Özell�ğ� :
Beyaz mermer tozu şekl�nded�r. 
S�l�kon ve yağ �çermed�ğ�nden (mermer tozu) dolayı 
tekrar �şlem görmeden boyanab�l�r.
Çok azı b�le  son derece etk�l�d�r.
Yüksek ısıya dayanıklılığından (1000°C) dolayı nozul 
ağzının k�rlenmeye (çapaklanmaya) karşı korur.
Mermer tozu maddes�n�n oluşturduğu kaplama 
sayes�nden tozun üzer�ne düşen çapakları kaldırır.

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

VW Parça Nr.Z 376 209 TE

Kaynak K�myasalları



K�lcal Çatlak testi

Blue Ice 4000
Is� Koruma Pastas�
4000 °C �s�ya dayan�kl�d�r.

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garant�6

Rißprüf Set
Kaynak K�lcak Çatlak Test Seti

Kullanım amacı :
• Yorgun malzemede, yen� yapılan kaynağın kontrolünde,  
metal sarsıntıda yada seram�kte oluşan çatlakları bulmak 
amacı �le kullanılır.

Özell�ğ� 
• Set üç b�leşenden oluşmaktadır:
• Tem�zleme sprey�, İşaretleme sprey� ve f�lm sprey�nden 
oluşur.
• Tüm spreyler çabuk kurur ve -10°C �le +100°C arası 
güven�l�r sonuçlar sağlar
• En küçük, �nce kılcal çatlaklarda dah� çatlak tesp�t 
spreyler�yle kolayca görünür hale gel�r.
• Böylece en erken evrede malzeme hataları veya 
hasarları tesp�t ed�l�r ve r�skler en aza �nd�r�l�r.
• Ayrıca kontrol ed�lecek nesneye zarar vermeden 
yüzeyler�n kal�te kontrolü mümkündür.
• B�rçok durumda, yürürlükte olan çalışmayı 
durdurmadan �şlem yapılab�l�r.

..........860 027 500 ml. sprey x 3 4 Set

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........902 281 2,5 kg plast�k kovada 1 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

  Kullanım amacı :
  Kaynaktan veya ısıdan oluşab�lecek cam kırılması, boya 
yanması, deformasyonlar, kauçuğun er�mes� veya çel�ğ�n 
renk atması g�b� hasarları önlemek amacı �le kullanılır. 
tekrar tekrar kullanılab�l�r pasta

Özell�ğ� :
• Pasta şekl�nded�r. 
Tekrar tekrar kullanılab�l�r.
• +4000 °C’ye kadar ısıya dayanıklıdır.
• Yağ ve yakıt hatlarının çevres�nde yüksek sev�yede 
güvenl�k sağlar.
• Isıya duyarlı parçaların sökülüp ve  takılması 
zahmet�nden kurtarır.

Is� gecirmez.

Is� geçirmez.

Metal Yorgunlu�u testi

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

VAG 2014 VW Parça Nr. ASE 406 609 00 000

VW Parça Nr. ZE 376 212 TE

Kaynak K�myasalları



AL-100
Aluminyum Kaynak Dekapan Pastas�

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garant�6

FM AL - New Generation
Aluminyum Kaynak Dekapan Tozu

  Kullanım amacı :
• Alüm�nyum ve alüm�nyum alaşımlı yüzey veyaparça 
üzer�ne yapılan leh�m veya oks�jen kaynağında leh�m 
tel�n�n yüzeye çok �y� yapışması sağlamak amacı �le 
kullanılır. 

  Özell�ğ� :
• Toz şekl�nded�r.
• Oks�jen kaynağı �le yapılan leh�mlemelere uygundur.

  Uygulama alanları : 
  Soğutucu üret�m�nde ve alüm�nyum borularda
• Etk�l� sıcaklık aralığı: +520 °C �la +660 °C’ye kadar 
• FL 10/DIN EN 1045

..........902 229 140 gr 1 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........902 218 150 Gr. Paket

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Kullanım amacı :
• Alüm�nyum ve alüm�nyum alaşımlı yüzey veyaparça 
üzer�ne yapılan leh�m veya oks�jen kaynağında leh�m 
tel�n�n yüzeye çok �y� yapışması sağlamak amacı �le 
kullanılır.

Özell�ğ� :
• Alkal� klorür, alkal� florür ve ç�nko florür �çer�kl�d�r.
• Çok �y� akışkanlık özell�ğ� vardır.
• Macun oluşu özell�kle zor poz�syonlarda toz şekl�ndek� 
dekapanlara göre daha kolay uygulama �mkanı sağlar.

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Yeni Nesil 

Kaynak K�myasalları



Lechsuch Spray 
Gaz Kaçak Arama Spreyi -15 °C  
Çok So�uk Hava derecelerine uygundur.

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garant�6

Lecksuch Spray
Gaz Kaçak Arama Spreyi

Kullanım amacı :
• Gaz ve basınçlı hava hatlarında veya armatürlerde 
kaçağı görüntüleme amacı �le kullanılır.

Özell�ğ� :
• Sızdıran noktada anında köpük oluşturduğunda kaçak 
tesp�t ed�l�r.
• Paslandırmaz, 
• İçer�ğ� ve gazı yanıcı değ�ld�r.
• DIN-DVGW tarafından test ed�lm�şt�r. NG-5170A00742( 
Alman Gaz ve Su B�rl�ğ�, resm� kayıtlı dernek)
• Kap ve boru hatlarında, tüm kaynak ve v�dalı 
bağlantılarında ayrıca motorlu araç tekerlekler� ve d�ğer 
ş�ş�r�leb�l�r kauçuk ürünler �ç�n uygundur. 

..........860 001 500 ml. sprey 12-24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........860 002 500 ml. sprey Paket

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Kullanım amacı :
• Çok soğuk havalarda gaz ve basınçlı hava hatlarında 
veya armatürlerde kaçağı görüntüleme amacı �le 
kullanılır.

Özell�ğ� :
• Sızdıran noktada anında köpük oluşturduğunda kaçak 
tesp�t ed�l�r.
• Paslandırmaz, 
• Malzemeye zarar vermez.
• İçer�ğ� ve gazı yanıcı değ�ld�r.
• DIN-DVGW tarafından test ed�lm�şt�r. NG-5170A00742( 
Alman Gaz ve Su B�rl�ğ�, resm� kayıtlı dernek)
• Kap ve boru hatlarında, tüm kaynak ve v�dalı 
bağlantılarında ayrıca motorlu araç tekerlekler� ve d�ğer 
ş�ş�r�leb�l�r kauçuk ürünler �ç�n uygundur. 

Özel Ürünler



Kälte Spray
So�utucu ( Buz edici ) Sprey -45 °C

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garant�6DİĞERLERİ

 Atölye Bakım Uzmanı

Özel Ürünler Yıl Garant�6

  Kullanım amacı :
• B�rb�r�ne kaynamış veya tam geçmeyen rulman m�l g�b� 
parçarın sökülmes�ne veya yer�ne takılmasında yardımcı 
olmak amacı �le kullanılır. 

  Özell�ğ� :
• Uygulanan ortamın hava sıcaklığına bağlı olarak  
uygulanan parçaların üzer�nde - 45 °C ye kadar soğutucu 
etk�s� yaratarak parçaların anlık büzüşmes�n� sağlar.
• Elektron�k kartlarda hataları tesp�t eder.
• Sakız yapışkanlarını sökmeye yardımcı olur.

..........860 003 500 ml. sprey  12-24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7
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