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X1 SVEJSESPRAY  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Beskytter metal    
mod svejsegløder 
 

Tæringsfri 

Silikonefri 

Indeholder ikke klorholdige opløsningsmidler 

Tåler temperaturer fra -5° C til 200° C 

http://www.rust/


WWW.ARMA-TUBE.DK 

X1 SVEJSESPRAY 1613 
 

 

 

BESKRIVELSE 

X1 Svejsespray 1613 er af meget høj kvalitet. Produktet beskytter effektivt 

metaloverflader mod mærker fra svejsegløder og lægger en rustbeskyttende  

film på svejsede emner. 

Produktet tåler store temperatursvingninger, er bestandig overfor kemikalier 

og har fremragende varmeledningsevne.  

ANVENDELSE 

Sprayes på svejsede emner og svejseudstyr. Velegnet ved MIG, ARC og TIG  

Svejsning. 

TEKNISKE DATA 

Varmemodstand: -5° C til +200° C 

BRUGSANVISNING 

Ryst dåsen grundigt inden brug. Hold dåsen 20 – 30 cm fra overfladen 

og påfør et tyndt lag.  

SIKKERHEDSDATA 

Læs sikkerhedsdatablad samt informationer på emballagen. 

HOLDBARHED / OPBEVARING 

3 år i uåbnede dåser forudsat produktet opbevares tørt, i velventileret  

rum og ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 5° C og 35° C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

                                                                                              

 

 

 

 

                             

                                                                                          

                                        Datablad udarbejdet: 12.08.2019 
 

 

 

 

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget  
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, 
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i  
det tekniske datablad. 
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Rust-Oleum Netherlands B:V            
Zilverenberg 16 

  5234 GM’s-Hertogenbosch 
  The Netherlands 
  T : +31 (0) 165 593  636   
   info@rust-oleum.eu 

 

 Tor Coatings Ltd 

 (Rust-Oleum Indus 

 Shadon Way, Portobello Ind. Estate 

 Birtley, Chester-le-Street 

 DH3 2RE United Kingdom   
 T:  +44 (0)1914 113 146 
 info@rust-oleum.eu 

 

N.V. Martin Mathys S.A. 

Kolenbergstraat 23 

3545 Zelem  

Belgium 
T : +32 (0) 13 460  200 

info@rust-oleum.eu 

  

mailto:mail@arma-tube.dk
http://www.arma-tube.dk/
mailto:info@rust-oleum.eu
mailto:info@rust-oleum.eu
mailto:info@rust-oleum.eu

