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OCHRANA POVRCHU



KRITÉRIA OCHRANY PROTI ROZSTŘIKU

APLIKAČNÍ OBLASTI PROSTŘEDKU ANTI-SPATTER

o Pracovní postupy

• Svařování MIG/MAG

• Bodování 

• Pájení MIG

• Laserové svařování a pájení 

• Laserové řezání 

o Aplikace

• Povrchy obrobků

• Odpadne čištění výrobku, který je zároveň optimálně připravený pro následnou 

povrchovou úpravu

• Dílenské přípravky

Zachovává se přesnost dosedacích ploch a funkčnost upínacích dílů, snižují se 

nároky na čištění přípravků a prodlužuje se jejich životnost

• Nástroje (svařovací hořáky MIG/MAG, hořáky pro přivařování svorníků aj.) 

Odpadají poruchy funkčnosti, snižují se nároky na čištění, prodlužuje se životnost a 

zvyšuje produktivita
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KRITÉRIA OCHRANY PROTI ROZSTŘIKU

PROČ CHRÁNIT SOUČÁSTI PROTI SVAŘOVACÍMU ROZSTŘIKU?
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Kvalita povrchu
pohledových ploch

Ochrana proti korozi

Funkčnost



APLIKACE

APLIKACE / ODVĚTVÍ

o Automobilový průmysl

o Vozidla (nákladní vozy, vlak, autobus aj.)

o Stavební stroje

o Zemědělské stroje 

o Stavba zásobníků a nádrží 

o Stavba jeřábů  

o Loděnice / technika Off-Shore (vrtné plošiny)

o Stavba technologických zařízení 

o Ocelové konstrukce 
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KRITÉRIA OCHRANY PROTI ROZSTŘIKU

KRITÉRIA PRO SEPARAČNÍ PROSTŘEDKY
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KRITÉRIUM PROTEC CE15L

Snadná převařitelnost Netvoří se póry, snadné ovládání tavné lázně, dobrá 

smáčivost 

Ochrana proti ulpívání odstřiků Ochranné působení v mokrém i suchém stavu

(> 3 týdny) 

Spolehlivost pracovního procesu 

platí i pro následné procesy

Možnost smytí běžným postupem

Integrovaná odmašťovací složka usnadňuje čištění

Neutrální pH - tzn. bez nepříznivého vlivu na lázně

Vyzkoušeno na mnoha typech povrchových úprav 

(katoforéza, galvanizování, žárové zinkování, vodou 

ředitelné barvy aj.) 

Bezpečnost pro uživatele Nehořlavý přípravek vyrobený na rostlinné bázi, 

biologicky odbouratelný.



PROTIODSTŘIKOVÁ OCHRANA PRO 
LASEROVÉ ŘEZÁNÍ

PROTIODSTŘIKOVÁ OCHRANA PRO LASEROVÉ ŘEZÁNÍ

Kde je nutno chránit – oblasti použití:

1. Startovací fáze (propálení) kdy dochází k „vyvření“ materiálu (zejména při větší síle plechu) 

2. Křížení lišt (mřížový rošt): rozstřik na spodní straně plechu (zejména v případě ušlechtilé ocele) 

3. Rošt: ulpívající struska a zbytky materiálu, které je nutno odstraňovat 

4. Laserové řezání trubek: rozstřik, který ulpívá na vnitřní straně

Odstřiky ani struska se nesmí na povrchu přichytit:

• Snížení kvality povrchu, nezbytnost dokončovacích prací

• Rušivý účinek na činnost laserového zařízení
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LASER LOTION - LASEROVÉMLÉKO

LASERLOTION PROTEC LC20A

PROTIODSTŘIKOVÁ OCHRANA PRO LASEROVÉ ŘEZÁNÍ

o Vlastnosti:

• Biologicky odbouratelný prostředek vyrobený ze surovin 

rostlinného původu

• Bez silikonu

• Nehořlavý 

o Přínos a výhody:

• Spolehlivá ochrana, vysoká kvalita povrchu bez nutnosti 

dokončovacích prací

• Stabilní proces bez vedlejších účinků 

• Nanášení je možno automatizovat 

• Žádné problémy při následných operacích, jako je svařování nebo 

povrchová úprava 
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SPOLEHLIVOST PRACOVNÍHO PROCESU



UŽIVATELÉ A CERTIFIKACE

OTESTOVÁNO & ODZKOUŠENO 

o Řada testů, zkoušek a certifikací na kterých se podílely 

známé podniky je zárukou JISTOTY PRO NÁSLEDNÉ 

OPERACE

o (převařitelnost, nanášení barev, katoforéza, aj.)

o Přípravek PROTEC nabízí prvotřídní ochranu proti 

účinkům svařování již déle než 10 roků
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PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST PRACOVNÍHO 
PROCESU 

VÝROBCI, KTEŘÍ CERTIFIKOVALI PROTEC PRO SVOJI VÝROBU

ABUS KONE CRANES SCHEUCH

AUDI LADA SYKATEC (SIEMENS)

BASF LEITNER SKODA

BENTELER LIEBHERR THYSSEN

BILSTEIN MAN TOYOTA

BMW McHALE VISEON (NEOPLAN)

BOMBARDIER MERCEDES BENZ VOLVO

CATERPILLAR ORION+ VW

HDW ÖBB WESERWIND

IVECO PEUGEOT ZF SACHS
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