Techniczne wskazówki stosowania
Dodatek do ścierniwa PantaTec ULTIMATE

Wersja 30.06.2012

Cel przeznaczenia
PantaTec ULTIMATE stanowi dodatek do czyszczenia metalicznego ścierniwa. Produkt ten ulepsza wyniki obróbki strumieniowej w oczyszczarkach strumieniowych. Znajdujące się na ścierniwie, oczyszczarce strumieniowej i przedmiocie poddawanym obróbce strumieniowej zabrudzenia spowodowane przez uwarunkowane produkcją tłuszcze, oleje itp. zostają w trakcie obróbki strumieniowej usunięte w efektywny
i dokładny sposób. Dzięki temu wyczyszczone ścierniwo jest w stanie wykonywać swoje zadania (np.: usuwanie materiału lub utwardzanie
zgniotowe) w bardziej skuteczny, równomierny i stały sposób. Poprzez dodatnie do ścierniwa preparatu ULTIMATE możliwe jest dokonanie
obróbki strumieniowej powierzchni metalowych praktycznie bez zwyczajowego wstępnego czyszczenia (mycie). Ponadto możliwe jest
także bezpośrednie pokrywanie powierzchni odpowiednimi systemami lakierniczymi, bez konieczności oczyszczania końcowego.
Opis produktu i funkcjonowanie
Dodatek ULTIMATE powoduje, że uwarunkowane produkcją i zastosowane oleje, tłuszcze itp. odrywają się od powierzchni metalowych
i wiążą się. Preparat ULTIMATE nie zawiera żadnych rozpuszczalników ani związków powierzchniowo czynnych. Działanie czyszczące
osiągane jest w czysto fizyczny sposób, na skutek bardzo wysokiej siły przyczepności dodatku. Substancje zakłócające są wraz z dodatkiem
usuwane z procesu obróbki strumieniowej. Usuwanie odbywa się poprzez zwyczajowe przesiewanie i odsysanie pyłu za pomocą filtru.
Niesamowitej skuteczności dodatku ULTIMATIVE towarzyszy neutralne oddziaływanie na późniejsze procesy, np.: powlekanie warstwą
antykorozyjną.
Informacje o produkcie:
Forma			drobnoziarnista 		Skład			mineralny
Kolor			
jasnoniebieski 		
Ziarnistość		
0 – 1 (2) mm
Gęstość			
ok. 2,0 kg/dm³ 		
Wartość pH		
ok. 7 (w zawiesinie)
Gęstość nasypowa		
ok. 0,1 kg/dm³ 		
Właściwości palne		
niepalny
W przypadku prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem zastosowania dodatek PantaTec ULTIMATE nie stanowi żadnego źródła zagrożeń.
Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki.
Zastosowanie (patrz również strony 3 + 4)
 
Ustalić stopień zabrudzenia, np.: za pomocą testu wody (nie powinny zbierać się krople) na ścierniwie lub testu zwilżania wodą lub
atramentem testowym przeprowadzanym na obrabianych strumieniowo powierzchniach.
 
Zaszczepienie instalacji strumieniowej poprzez pierwsze dodanie dodatku. W tym celu należy stopniowo, w odpowiednim miejscu (np.:
bezpośrednio za oddzielaczem powietrznym) dodawać dodatek do ścierniwa.
 
Na skutek krążenia pracującej oczyszczarki strumieniowej dodatek i ścierniwo mieszają się permanentnie ze sobą. Działanie dodatku
ULTIMATE rozpoczyna się od razu. W ten sposób w szybki sposób można osiągnąć mieszankę podstawową i czyszczenie zasadnicze
ścierniwa i instalacji strumieniowej. Pierwszy efekt widoczny jest w oczyszczarkach wirnikowych już po 15-30 minutach. W urządzeniach do czyszczenia strumieniem swobodnym odbywa się to znacznie powolniej, efekty widoczne są dopiero po kilku dniach.
 
W późniejszym normalnym trybie pracy dodatek powinien być stale doprowadzany bezpośrednio w odpowiednie miejsce. Należy
zwrócić uwagę na dobre wymieszanie i dobrą dostępność, np.: wprowadzić do przenośnika ślimakowego pod kabiną strumieniową.
Dozowanie odbywa się zgodnie ze stopniem zabrudzenia i typem budowy oczyszczarki strumieniowej.
Zaszczepianie (pierwsze dodanie): 2-4 litry na tonę ścierniwa, ilość ta stanowi minimum
Nieprzerwane dodawanie w normalnym trybie pracy (tabela dozowania znajduje się na stronie 2):
Oczyszczarka wirnikowa:		
0,5 – 1,0 litra na wirnik rzutowy i godzinę obrabiania strumieniowego
Oczyszczarka pneumatyczna:
0,05 - 0,1 litra na rurkę strumieniową i godzinę obrabiania strumieniowego
Składowanie i usuwanie:
Dodatek PantaTec ULTIMATE należy przez użyciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Dodatek PantaTec ULTIMATE miesza się z pyłem obróbki strumieniowej i jest on wraz z nim usuwany.
W razie pytań i w celu otrzymania dalszych informacji należy zgłosić się do:
PantaTec GmbH		
info@pantatec.de
Carl-Zeiss-Straße 8		
Tel.:
+49 (0) 5734 51488 - 50
32549 Bad Oeynhausen
Faks:
+49 (0) 5734 51488 - 688
Niniejsze techniczne wskazówki stosowania powstały zgodnie z najlepszą wiedzą i zastępują one wszystkie dotychczasowe wskazówki stosowania dla tego produktu. Treść tych wskazówek nie ma jednak wiążącej mocy prawnej i nie stanowi przyrzeczenia właściwości.

Plan dozowania
Dodatek do ścierniwa PantaTec ULTIMATE
1. Zaszczepianie instalacji strumieniowej (pierwsze dodawanie)
Dodawać stopniowo preparat, min. 2-4 litry łącznie; dodawanie co ok. 3 minuty przez 15 minut.
Łączna ilość dodatku do przeprowadzenia zaszczepienia uwarunkowana jest stopniem zabrudzenia. Wskaźnik:
min. 2-4 litry na tonę ścierniwa.
2. Dodawanie podczas normalnej pracy
Oczyszczarka wirnikowa
0,5 - 1,0 litra dodatku do ścierniwa na wirnik rzutowy i godzinę obróbki strumieniowej
Oczyszczarka pneumatyczna 0,05 - 0,1 litra dodatku do ścierniwa na rurkę strumieniową i godzinę obróbki strumieniowej
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