
 

 

GELINOX SPRAY 

Αποξειδωτική γέλη για ανοξείδωτο χάλυβα Aisi Σειράς 300 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το Gelinox Spray είναι μια αποξειδωτική γέλη για ανοξείδωτους χάλυβες, έτοιμη προς χρήση, μελετημένη για 

την απομάκρυνση οξειδίων (και άλλες μολύνσεις που προκαλούνται από προηγούμενες μηχανικές 

κατεργασίες) από τις συγκολλήσεις και από μεγάλες επιφάνειες. 

Το Gelinox Spray είναι σχεδιασμένο για εφαρμογή με ψεκασμό σε μεγάλες επιφάνειες και δεν στάζει, ακόμη 

και όταν εφαρμόζεται σε κατακόρυφες επιφάνειες 

Το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με αυτό που λαμβάνεται όταν γίνεται αποξείδωση μέσω 
εμβύθισης. 

 
Για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα είναι σημαντικό να γίνει καλό πλύσιμο που επιτρέπει την πλήρη 

απομάκρυνση των μολυσματικών παραγόντων (οξείδια) που είναι διαλυμένα στην επιφάνεια. 

Η κατανάλωση γέλης περιλαμβάνεται μεταξύ 200-300 g/m² με χρήση πνευματικής αντλίας. 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Το GELINOX SPRAY είναι ένα 

θιξοτροπικό προϊόν. Συνιστάται 

να το ανακατεύετε / ανακινείτε 

πριν τη χρήση του, ειδικά μετά 

από μακρές περιόδους 

αποθήκευσης. Κλείστε καλά το 

δοχείο μετά τη χρήση. 

 
Προκειμένου να μειωθούν οι 

εκπομπές NOx που παράγουν 

ισχυρές αναθυμιάσεις, συνιστάται 

να απολιπάνετε την επιφάνεια με 

υγρό FS 10 και να ξεπλύνετε με 

νερό. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι 

οι χημικές κατεργασίες εν γένει 

δεν είναι αποτελεσματικές εάν 

προηγουμένως δεν αφαιρεθούν 

έλαια και λίπη. Καλό θα είναι να 

γίνει προκατεργασία της 

επιφάνειας με ένα απολιπαντικό 

υγρό. Μια καλή απολίπανση των 

μεταποιημένων αντικειμένων 

αποτελεί προϋπόθεση για  

 
Χρόνοι κατεργασίας στις 

επιφάνειες που έχουν: 

- συγκολλήσεις TIG, από 10 έως 
30 λεπτά. 

- συγκολλήσεις με ηλεκτρόδιο, 

από 30 έως 60 λεπτά (20 °C). 

Το προϊόν μπορεί να παραμείνει 

σε θερμοκρασία δωματίου (20 

°C) έως περίπου 12 ώρες 

Συνιστάται να διενεργηθούν 

δοκιμές σε δείγματα προκειμένου 

να προσδιοριστεί ο ακριβής 

χρόνος. 

 
Μόλις ολοκληρωθεί η 

αποξείδωση των τεμαχίων, 

διενεργήστε ακόμη ένα καλό 

πλύσιμο με υψηλή πίεση. Ένα 

τελικό πλύσιμο με νερό demi 

επιτρέπει να επιτευχθούν 

βέλτιστα αποτελέσματα. Για να 

αποφευχθούν σημάδια και 

λεκέδες μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μετά την 

απόχρωση ένα απορρυπαντικό 

για ανοξείδωτο χάλυβα που 

ονομάζεται ECOCLEAN 2000. 
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για να επιτευχθεί ένα καλό 
αποτέλεσμα. 

 
Εάν πρέπει να εργασθείτε σε 

κλειστούς χώρους, διασφαλίστε 

καλό εξαερισμό, σας προτείνουμε 

την εφαρμογή του GELINOX 

SPRAY ομοιόμορφα, κατά 

προτίμηση με αντλίες χειρός ή 

πνευματικές, κατάλληλες για τον 

ψεκασμό του προϊόντος 

(PC00353). 

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη που 

δεν είναι κατασκευασμένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα 

προστατεύονται επαρκώς. 

Δεν συνιστάται η εφαρμογή του 

σε ζεστά μέταλλα (> 45 °C) και σε 

επιφάνειες εκτεθειμένες σε άμεσο 

ηλιακό φως. 

  

 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα ΜΑΠ και ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην κάρτα ασφάλειας 
 

 

ΛΥΜΑΤΑ 

Τα λύματα είναι όξινα, συνεπώς δεν μπορούν να εκκενωθούν άμεσα, αλλά απαιτούν αδρανοποίηση και 

μετάγγιση. 

Υπενθυμίζουμε ότι τα βιομηχανικά νερά μπορούν να αποχετεύονται μόνο μετά από έγκριση των αρμόδιων 

αρχών και η delmet είναι σε θέση να σας παρέχει χειροκίνητο ή αυτόματο εξοπλισμό για τη συγκεκριμένη 

επεξεργασία. 
 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

Το σπρέι Gelinox είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες μορφές: 

Αποξειδωτικό GELINOX SPRAY συσκ. 30 kg. (PC00008) 

Αποξειδωτικό GELINOX SPRAY συσκ. 1.200 kg (PC00046) 
 

από το 1949 
εργαζόμαστε με σταθερή δέσμευση για την εφαρμογή και την αύξηση της 
τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μας στον τομέα της επιφανειακής επεξεργασίας 
μετάλλων, ιδίως εκείνων που κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Η delmet σας υποστηρίζει προκειμένου να βρείτε τις βέλτιστες λύσεις για τις 
ανάγκες σας όσον αφορά την επιφανειακή επεξεργασία με χρήση των πιο 
οικολογικών και καινοτόμων τεχνολογιών της αγοράς. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 


