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INFORMAÇÃO DE PRODUTO 

METALLOTION PROTEC CE15L+ 

LOÇÃO ANTI-SALPICOS COM EFEITO DE LIMPEZA INTEGRADO 

PROPRIEDADES 

o A METALLOTION PROTEC CE15L+ é um meio de protecção de qualidade contra a aderência de salpicos de metal 
quente (agente de separação de soldadura), destinado a pulverizar peças, dispositivos e ferramentas 

o Adequada para aço, chapas galvanizadas, aço inoxidável, etc.  

o Adequada para todos os processos normais de soldadura: MIG/MAG, laser, etc. 

o Possui uma função de limpeza integrada (desengordurante) 

O Sem silicone, não inflamável, biodegradável 

VANTAGENS 

o Funciona a molhado e em seco: efeito de protecção a longo prazo superior a 3 semanas 

o Permite soldar por cima 

o Efeito integrado de desengorduramento, compatibilidade optimizada com revestimentos (p. ex.: pintura, revestimento de 
pintura catódica por imersão, revestimento a pó, galvanização a fogo, etc.) 

o Testada e certificada (TÜV, aprovações de fábrica) 

O Comprovada na indústria automóvel, na tecnologia automóvel, na construção de instalações, de aço, guindastes, etc. 

BENEFÍCIOS  

o Maior produtividade visto permitir prescindir de trabalhos de rectificação  

o Aumento da qualidade graças a superfícies de metal sem salpicos  

O Máxima segurança de processo + segurança para o utilizador e para o ambiente 

APLICAÇÃO 

Antes de soldar ou cortar, humedecer as superfícies a proteger com Metallotion PROTEC CE15L+. 

Para pulverizar, usar a bomba de pulverização manual PROTEC HSP3K ou o pulverizador ECO PROTEC para garantir um 

humedecimento perfeito e uma elevada economia. 

As pistolas de pulverização HVLP ou as máquinas de pulverização são adequadas para a produção em série. 

Antes de abrir o bidão, deve agitá-lo para garantir a homogeneidade da emulsão. Para o fazer, o ideal é rodar com o pulso. 

A torneira de dreno compatível torna mais fácil encher o recipiente de pulverização! 

Nota: 

Antes da primeira utilização, verificar a resistência do material (recipiente, cabos, sensores, etc.). 

Agitar antes de usar.  

Proteger contra geada. 

DADOS CARACTERÍSTICOS 

Tipo de substâncias 
activas 

produtos de ácido gordo vegetais com 
etoxilatos de álcool gordo em emulsão aquosa 

Valor de pH 7,4 

Densidade (20°C) 0,98 g/ml Prazo de validade mín. 6 meses 

Viscosidade (20°C) 9,5 seg DIN 53211/4 Recipiente 
bidão de 10 litros, n.º de 
identificação A015.010 

Ponto de inflamação não se aplica 
Ficha técnica 
de segurança 

n° SDS-A015 
(www.protec-austria.com) 

 

 


