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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Za wie ra skon cen tro wa ne skład ni ki tra wią ce
i ka ta li zu ją ce pro ces tra wie nia.

Czas kon tak tu: W za leż no ści od sta nu po -
wierzch ni prze zna czo nej do ob rób ki, wy no si
od kil ku do kil ku na stu mi nut. 

Tem pe ra tu ra ob rób ki: tem pe ra tu ra oto -
cze nia – opty mal nie od 10°C do 30°C.

Pa sy wa cja: Po tra wie niu, za le ca się pod -
dać ele men ty ob rób ce roz cień czo nym kwa -
sem azo to wym, me to dą ̨ką pie li lub na try sku
za po mo cą pro duk tu PRO CIV 300. Dzia ła nie
kwa su azo to we go po wo du je roz ja śnie nie po -
wierzch ni. Czas kon tak tu 10-30 min.

Płu ka nie: Na le ży go do ko ny wać za po mo -
cą wo dy pod ci śnie niem, aż do mo men tu
zneu tra li zo wa nia po wierzch ni. 

Ko lej na me to da przy go to wa nia po wierzch ni
alu mi nium to tra wie nie na try sko we że lem
PRO CAP A7. PRO CAP A7 jest za awan so wa nym
pro duk tem po zwa la ją cym na ob rób kę che micz -
ną sto pów alu mi nio wych przez na trysk.

Pa ra me try: Me to da na try sko wa, któ rą sto -
su je się, aby wy ko nać peł ne tra wie nie po -
wierzch ni ele men tów, kon struk cji spa wa nych,
zbior ni ków, cy stern itp.

PRO CAP A7 jest al ter na ty wą dla ką pie li che -
micz nych, w tym dla ob rób ki kau stycz nej w tra -
dy cyj nych ką pie lach. Tra wie nie na try sko we
z uży ciem PRO CAP A7 jest ide al nym roz wią za -
niem, gdy urzą dze nia, bądź wy ro by są nie za nu -
rzal ne, wiel ko ga ba ry to we lub wie lo ma te ria ło we.

Wła ści wo ści: Usu wa tłusz cze, czy ści po -
wierzch nię, tra wi i usu wa tlen ki po wierzch -

nio we, przy go to wu je po wierzch nię do uży cia
lub do póź niej szej ob rób ki (np. la kie ro wa nie).

Cha rak te ry sty ka: Kwa śny żel do od tłusz -
cza nia i tra wie nia alu mi nium. Cha rak te ry zu je
się nie wiel kim zu ży ciem. Za wie ra de ter gen ty
usu wa ją ce w tem pe ra tu rze oto cze nia zde cy do -
wa ną więk szość za nie czysz czeń tłusz czo -
wych z po wierzch ni alu mi nium. 

Pa ra me try pra cy: Na kła da nie przez na -
trysk cien kiej, jed no li tej war stwy na miej sca
prze zna czo ne do ob rób ki. Pro dukt mo że być
rów nież uży ty miej sco wo przy po mo cy pędz la.

Czas kon tak tu: uza leż nio ny jest od tem pe -
ra tu ry od 5 do 30 mi nut.

Tem pe ra tu ra ob rób ki: tem pe ra tu ra oto -
cze nia – opty mal nie od 10°C do 30°C

Pa sy wa cja: Po tra wie niu, za le ca się pod dać
ele men ty ob rób ce roz cień czo nym kwa sem
azo to wym, me to dą k̨ą pie li lub na try sku za po -
mo cą pro duk tu PRO CIV 300. Dzia ła nie kwa su
azo to we go po wo du je roz ja śnie nie po wierzch -
ni. Czas kon tak tu 10-30 min.

Płu ka nie: Spłu ki wa nie zim ną wo dą za po -
mo cą myj ki ci śnie nio wej.

Tra wie nie i pa sy wa cja alu mi nium przy go to -
wu je ele men ty oraz po wierzch nię kon struk cji
spa wa nych (np. na czep, zbior ni ków i cy stern)
do ma lo wa nia oraz la kie ro wa nia. Po ob rób ce
che micz nej i wy su sze niu po wierzch nia jest
od tłusz czo na, czy sta, jed no li ta za pew nie nia to
uzy ska nie okre ślo ne go stop nia czy sto ści.
Struk tu ra po wierzch ni jest ma to wa lub pół ma -
to wa co po wo du je osią gnie cie od po wied niej
przy czep no ści dla farb i la kie rów.

Per fek cyj ne przy go to wa nie po wierzch ni
do ma lo wa nia ma de cy du ją ce zna cze nie dla
ja ko ści po wło ki la kier ni czej Jest moż li we
do speł nie nia przez za sto so wa nie środ ków
Chi mi me ca, co zo sta ło po twier dzo ne w te -
stach wio dą cych pro du cen tów sys te mów la -
kier ni czych.

P ro ces che micz ne go tra wie nia i pa sy wa -
cji pro wa dzi do uszla chet nie nia i po lep -

sze nia ja ko ści wy ro bów i kon struk cji wy ko -
na nych z alu mi nium oraz je go sto pów. Na stę -
pu je ujed no rod nie nie po wierzch ni, a tak że
usu wa ne są prze bar wie nia spa wal ni cze po -
wsta łe w pro ce sach for mo wa nia. Tra wie nie
i pa sy wa cja che micz na przez za nu rze nie lub
na trysk na da je atrak cyj ny roz ja śnio ny pół -
ma to wy lub ma to wy wy gląd. 

Pro ces ten po wo du je rów no mier ne utle -
nie nie (po wsta nie war stwy tlen ków) na ca łej
po wierzch ni ma te ria łu. Ob rób ka che micz na
przy wra ca jed no rod ną struk tu rę po wierzch -
ni dzię ki ufor mo wa niu war stew ki tlen ko wej
bez uszko dzeń. 

Chi mi me ca ofe ru je kil ka pro duk tów
do przy go to wa nia po wierzch ni alu mi nium.
Pierw szy z nich to PRO CA LU – kwa śna
ciecz, mie sza ni na kwa sów nie orga nicz nych,
prze zna czo na do od tłusz cza nia i tra wie nia
alu mi nium oraz sto pów alu mi nium. 

Pa ra me try pra cy: PRO CA LU mo że być
sto so wa ny w for mie roz cień czo nej (50 proc.
wo dy) – przez za nu rze nie ele men tów w wan -
nie, oraz bez roz cień cze nia – me to dą na try sku.

Wła ści wo ści: Usu wa tłusz cze, czy ści po -
wierzch nię, tra wi i usu wa tlen ki po wierzch -
nio we, przy go to wu je po wierzch nię do uży cia
lub do póź niej szej ob rób ki (np. ma lo wa nie).

Cha rak te ry sty ka: Kom bi no wa ny wo do -
roz cień czal ny sys tem od tłusz cza nia i kwa śne -
go tra wie nia oraz ak ty wo wa nia alu mi nium.

Sposób na piękne aluminium
Jedną z najbardziej skutecznych metod uzyskania czystej, jasnej i jednolitej
powierzchni aluminium jest poddanie tego metalu procesom trawienia i pasywacji.
Technologie z tym związane od lat rozwija firma Chimimeca. Firma posiada certyfikat
jakościowy EN ISO 9001 oraz środowiskowy EN ISO 14001.

Naczepa do renowacji – z lewej strony powierzchnia po trawieniu,
z prawej powierzchnia zanieczyszczona przed renowacją.

W trakcie procesu natryskiwania, w miejscu kontaktu z cieczą trawiącą
powierzchnia aluminium natychmiast rozjaśnia się.


