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TS-K 2000  /  TS-K zelená 

moriaca pasta 

Opis produktu 
Moriace pasty odstraňujú nábehové farby, zokovinenia a koróziu v oblasti zvaru a tepelne ovplyvnených 
zón z nerezových materiálov. 

Špeciiálne vlastnosti 
o intenzívna fáza vlhkosti aj pri vyššej teplote predmetov/okolia
o kratšia reakčná doba
o veľmi dobrý moriaci účinok
o veľmi dobrá oplachovacia schopnosť

TS-K zelená 
o obzvlášť vhodná pri vyšších teplotách predmetov /okolia
o krátka reakčná doba
o zosilnený moriaci účinok

Spracovanie 
Odstráňte znečistenia z povrchu.  
Zvyšky mastnoty alebo oleja odstraňte s kyslým čističom (FR-D) alebo        
alkalickým odmasťovačom (AR) ešte pred morením.  
Moriacu pastu před použitím starostlivo zhomogenizujte. 
Naniesť rovnomerne Pelox plastovým-moriacim štetcom.  
Po morení opláchnuť čistou vodou za použitia vysokotlakového (ostrekovacieho) čističa (min. 150 
bar) pokiaľ sa nedosiahne pH-neutralita.   

Fyzikálne a chemické vlastnosti 
Skupenstvo pastovité 

Farba bezfarebná / zelená 

Pach  pichľavý 

pH-hodnota < 1 

Bod varu/oblasť varu 106°C 

Hustota: 1,20 g/cm3
 

Príklad použitia 
Materiál  všetky austenitické Cr Ni ušľachtilé ocle 

Izbová teplota 10-25°C
Doba pôsobenia 30-75 min.    WIG-zváranie

60-120 min.  MAG-zváranie
Výdatnosť 150-250 bm/kg
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Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP. 
Výstražné piktorgramy:  GHS05   GS06 
Výstražné slovo:         Nebezpečenstvo 

Nebezpečenstvo určujúce komponenty: fluorovodík 

kyselina dusičná 

Výstražné upozornenia 
H301+H331; H310; H290; H314 

Toxický po požití alebo vdýchnutí. Smrteľný pri kontakte s pokožkou. Môže byť korozívny pre kovy. 
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

Bezpečnsotné upozornenia 
P260; P280; P303+P361+P353; P301+P330+P331; P310; P405 

Aerosól nevdychujte. Noste ochrannú obuv/ ochranný odev/ochranu dýchania/ ochranu tváre.  
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku 
ihneď opláchnite vodou/sprchou. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte 
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Uchovávajte uzamknuté. 

_______________________________________________________________________________________ 
UPOZORNENIE:  

Všetky údaje sú nezáväzné. Výrobok pred použitím otestujte z hľadiska vhodnosti.  
Technické zmeny vyhradené. Dbajte na správne čistenie odpadovej vody a likvidáciu odpadu.  
Nie je možné spracovávať a skladovať výrobky pod zdrojmi tepla.  
Dbať na výstražné upozornenia podľa GHS na prepravných kontajneroch a bezpečnostných listoch.


