
 

SCHWEISS-SCHUTZ MOTOREX PROWELD 264 
 

 
1. OBLAST POUŽITÍ 
 
MOTOREX PROWELD 264 Schweiss-Schutz krajně slabou vrstvou zabraňuje ulpívání svářecích perliček na sva-
řovaném předmětu a na svářecích přístrojích. Po svářecím procesu se dá bez námahy a beze zbytku umýt hadrem 
a vodou. Biologická odbouratelnost produktu je tak vysoká, že se může voda následně přímo připojit na ARA-
přípojku.  
 
MOTOREX PROWELD 264 Schweiss-Schutz se hodí pro všechny současně používané druhy sváření na kon-
strukčních ocelích, nerezových ocelích, hliníku a barevných kovech. Příkladné výsledky se docílí při řezání plechů 
a trubek laserem. Také při řezání plamenem všeho druhu vynikajícím způsobem chrání trysky a tím garantuje čistý 
řez. 
 
 
VÝHODY 
• neobsahuje rozpouštědla; 
• je nehořlavý; 
• dá se bez problémů umýt; 
• biologicky odbouratelný; 
• žádné pryskyřičné zbytky; 
• bezproblémové další úpravy jako je zinkování, lakování atd.; 
• krátkodobá ochrana proti korozi. 
 
3. Technické parametry 
 
Barva   světle žlutá 
Měrná hmotnost při 20°C  (g/ml) 1,025 
Bod vzplanutí  (°C) je nehořlavý 
pH-hodnota   8,2 
 
4. POUŽITÍ 
 
MOTOREX PROWELD 264 Schweiss-Schutz nanášet stříkací pistolí pro barvu velmi jemně na chráněný povrch. 
Pro těžko přístupná místa (např. vnitřní strana trubky) vzít na pomoc trubku s tryskou. Při konstantním tlaku 5 bar je 
garantován homogenní jemný aerosol a tím ochranný film po celém povrchu. Dispenzery- ruční pumpy se nehodí, 
protože vystupující MOTOREX PROWELD 264 je v důsledku nízkého tlaku nedostatečně jemně rozprašován.  
 
POZOR:
Místní předávkování na materiálu (např. kapky přípravku) vedou k  porézním svarům, protože odpařující se 
MOTOREX PROWELD 264 může narušit ochranný obal. 
 
5. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
ADR/SDR: není nebezpečným zbožím Kód VVS: 1411 
Třída jedu: není 
Třída ohrožení vod: WGK 1 
 
 
 
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřící a výrobní tolerance obvyklé 
v oboru. Lze získat bezpečnostní list. 
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