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INFORMAÇÃO DE PRODUTO 

WIRE-BALM PROTEC WLS04 SPRAY 

LUBRIFICANTE DE CONTACTO E PRODUTO DE LIMPEZA PARA ELÉCTRODOS DE 
ARAME 

PROPRIEDADES 

o O Wire-Balm PROTEC WLS04 é um lubrificante de contacto para eléctrodos de arame, destinado à soldadura MIG/MAG e 
à soldadura a laser 

o O WLS04 garante um arame perfeitamente limpo com capacidades de alimentação optimizadas 

o Para arcos voltaicos estáveis com um comportamento de ignição ideal e com uma projecção reduzida de salpicos 

VANTAGENS 

o Máxima estabilidade do processo graças a uma resistência de passagem de corrente inalterável e a um coeficiente de fric-
ção constante 

o Arranque facilitado, evitando-se erros de ignição e “burnbacks” (fusão do arame de soldar com o bocal) 

o Evita micro-arcos voltaicos no bocal de corrente 

o Redução do teor de hidrogénio difusível na peça de solda 

o Testado e aprovado por fabricantes e utilizadores de renome de arames de soldar 

BENEFÍCIOS 

o Maior produtividade, redução significativa dos tempos de inactividade 

o Máxima segurança de processo, mesmo em caso de materiais de alta-liga ou em caso de percursos de alimentação “com-
plicados”  

o Maior vida útil dos bocais de contacto e da guia de arame 

APLICAÇÃO 

A aplicação é feita com Wire Pads e Wire Clips:  

o São colocados 2 Wire Pads, um a seguir ao outro: um embebido com Wire-Balm PROTEC WLS04, seguido por um 
Pad seco (processo "tandem") 

o Para tal, embeber uniformemente um Wire Pad com WLS04, utilizando uma quantidade reduzida para que o Pad não 
goteje mesmo se for apertado! 

o Dobrar os dois Pads e colocá-los no arame de soldar com um Wire Clip (à frente da entrada do arame) 

o Durante o funcionamento: verificar os dois Pads uma vez por turno, e voltar a colocá-los no lugar (rodar e voltar a dobrar, 
ou virar). 

o No Pad embebido, voltar a aplicar WLS04 (1-2 ml) uma vez por turno. 

ATENÇÃO: antes da primeira utilização, montar uma nova alma de alimentação de arame!  

Não adequado para alumínio. 

DADOS CARACTERÍSTICOS 

Tipo de substân-
cias activas 

fluido de hidrocarboneto com inibidores tensi-
oactivos 

Ponto de inflamação > 100°C 

Densidade (20 °C) 0,88 g/ml Ponto de fluidez - 8°C 

Viscosidade (40 ℃) 4,0 mm²/s Valor de pH não aplicável 

Recipiente 
spray Bag-in-Can de 200 ml, 
n.º de identificação W001.002 

Ficha técnica de se-
gurança 

n.º 05Ds1 
(www.protec-austria.com) 

 


