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 گروه صنعتی پیمان پوشش

 شرکت بهسازان پوشش آتروپات
 312میدان آزادی کیلومتر یک جاده آباده اصفهان مرکز رشد فناوری واحد  -آباده -فارس

   ژل پاک کننده استنلس استیل آتروسل

 ژل پاک کننده آتروسل به منظور حذف تغییر رنگ و کبودی پس از 
 عملیات جوشکاری فوالدهای زنگ نزن و آلیاژهای پایه نیکل مورد 

 استفاده دارد. 

 سطوح دکوراتیو قابلیت پالش 
 بدون بوی زننده 
  درجه سانتی گراد 07قابل استفاده در دمای 

 قابل استفاده برای حذف آلودگی های سطحی فوالد زنگ نزن. 
 اریودی پس از عملیات گرمایی و ماشینکقابلیت حذف تغییر رنگ و کب. 
 رنگ حاصل از عملیات جوشکاری فوالدهای زنگ نزن مورد استفاده برای حذف تغییر. 
 ایجاد الیه پسیو بر روی فوالدهای زنگ نزن و آلیاژهای پایه نیکل. 
 .حذف آهن و اکسید کروم برروی فوالدهای زنگ نزن 

ید. نمایپس از رعایت نکات ایمنی  و بهداشتی، بطری را بخوبی تکان داده و سپس درب بطری را باز 
و بخوبی محل را  کردهبه کمک یک برس مناسب مقداری از ژل پاک کننده را روی سطح برس 

ژل پاک  ( بقایایهای استانداردو دستورالعمل زمان الزم )متناسب با شرایط قطعه نس از سپری شددهید تا اثر الزم بوجود آید. پنمایید و فرصت  به مواد آغشته
 دهید. کننده را توسط آب گرم شستوشو 

 لیتری قابل تهیه می باشد. 07میلی لیتر. در صورت سفارش مشتری در گالن  0777و  577-057قابل تهیه در حجم های 

 این محصول مطابق استاندارد های زیر قابل ارجاع می باشد:

 ASTM A-967Standard Specification for Chemical Passivation Treatments for Stainless Steel Parts  

 ASTM A380 Standard Practice for Cleaning, Descaling, and Passivation of Stainless Steel Parts, Equipment, and 

Systems 

 ASM Vol 5 surface engineering. Surface Engineering of Nickel and Nickel Alloys 

 

 :بهداشت  ایمنی نکات

حتما افراد و خدمه کارگاه که ازمحصوالت 

شیمیایی استفاده می کننده را با نکات ایمنی و 

-بهداشتی مربوط به محصول آگاه سازید و به آن

داده شود. قبل از استفاده از هر  ها آموزش الزم

نوع ژل پاکننده صنعتی استفاده از دستکش، 

ی رلباس و عینک یا شیلد مناسب الزم و ضرو

می باشد. همچنین به دلیل بخارات متصاعد از 

محصول حتما محیط از تحویه مناسب برخوردار 

باشد. در صورت تماس با پوست و بخصوص 

چشم حتما با آب ولرم بخوبی شستوشو داده و 

به پزشک مراجعه نمایید. از آشامیدن این مواد 

محتویات رها کردن  از جدا خوداری شود.

 در محیط زیست جدا خوداری شود.  محصول
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