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Kľúčové výhody

Zvýšenie produktivity až o 10% »

Zníženie prevádzkových nákladov na materiál až o 70% »

Zníženie nákladov na čistenie zariadení »

Vlastnosti a výhody produktu

Keramická ochranná vrstva bez obsahu silikónov »

Nasprejovaná vrstva zaschne behom niekoľkých sekúnd »

Jednoduchá aplikácia »

Vynikajúca priľnavosť náteru  »

Chráni kontaktné časti, zváracie trysky a zváracie prípravky »

Náklady na ochrannú vrstvu predstavuje len niekoľko centov na jednu smenu »

Zabraňuje nalepeniu roztaveného materiálu po dobu až 8 hodín iba pri jednej apli- »
kácii

Aplikácie

MIG/MAG zváranie »

Zváracie prípravky, upínadlá a výstroj »

Laserové a plazmové rezanie »

Aerodag® CERAMISHIELD™ bol predtým predávaný pod označením PULVE BN D 60 A.

Aerodag® CERAMISHIELD™ je inovatívna 
keramická ohranná vrstva pre zváracie pro-
cesy. Tento unikátny suchý ochranný film 
efektívne chráni zváracie nástroje pred gulič-
kami roztaveného kovu až počas 8 hodín, 
bez potreby ďalšej aplikácie. Čistenie zaria-
denia už nie je potrebné a vďaka obmedzeniu 
prestojov sa znižujú výrobné náklady, zatiaľ 
čo produktivita sa zvyšuje. 

Šetrí náklady. Zvýšuje produktivitu.

Rozdiel po 75 min. zvárania s čistením
a bez neho
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Cenné riešenie pre všetky druhy aplikácií

Zváracie prípravky, upínadlá a výstroj 
Jediná vrstva produktu Aerodag® 
CERAMISHIELD™ chráni zváracie prípravky, 
upínadlá a výstroj pred prilepením kvapôčiek 
taveniny počas jedného týždňa. Takisto chráni aj 
napájacie kábe, senzory, kovové časti a čeľuste 
pri bodoveom zváraní. 

Zníženie nákladov a zvýšenie produktivity
 Kvapôčky taveniny nepriľnú na povrchy ošetrené kera- »
mickým náterom
 Čistenie povrchu nie je nutné - nečistoty môžu byť  »
odstránené jemným štetcom 
 Čas, ktorý bol predtým potrebný na ručné odstránenie  »
kvapôčiek taveniny, môže byť teraz využitý na výrobu. 
Nie sú potrebné žiadne drahé čistiace prostriedky »

Laserové a plazmové rezanie
Kryty trysiek pre laserové a plazmové 
rezanie sú obzvlášť citlivé na usadzovanie rozstreku. 
Aerodag® CERAMISHIELD™ ponúka ochranu bez 
toho, aby obmedzil normálnu funkciu zariadenia.

Nižšie náklady 
Fyzikálna a tepelná ochrana zváracích krytov »
Životnosť zváracieho zariadenia sa predĺži 4 až 5 krát »
Značné úspory nákladov »

Zvýšená produktivita
Spoľahlivejšia nepretržitá výroba »

Menej času potrebného na čistenie »

 Vyššia porduktivita a tržba »

Ručné zváranie MIG/MAG
Na začiatku pracovnej smeny sa Aerodag® 
CERAMISHIELD™ raz nastrieka na povrch zariad-
enia. Výsledkom je keramický film, ktorý zabráni 
nalepovaniu odletujúcich kvapôčiek roztaveného 
materiálu a zabezpečí neprerušené zváranie.

Vyššia produktivita 
 Odstrekujúce kvapôčky nepriľnú na zváraciu trysku ani kryt  »
 Čas, ktorý bol predtým potrebný na čistenie je eliminovaný  »
 Spoľahlivá, neprerušovaná aplikácia - redukcia prestojov »
Lepšia produktivita a navýšený obrat »

Nižšie náklady 
Fyzikálna a teplotná ochrana zváracieho zariadenia »
 Životnosť zváracieho zariadenia sa 4 až 5 krát zvýšila  »
Značné úspory zváracieho materiálu »

Čistejšie zváranie
 Tryska zostane čistá - prietok plynu nie je obmedzený  »
Zarbezpečené dokonalé zváranie švov »
 Pracovné časti môžú byť takisto chránené  »
pred postrekom

Robotické MIG/MAG zváranie
Aerodag® CERAMISHIELD™ eliminuje časové 
prestoje, pretože nie je potrebný čas 
na čistenie. Roboty môžu nepretržite zvárať. 

Vyššie výnosy
Nevyžaduje sa čas na odstránenie zvyškov postreku »
Roboty môžu zvárať nepretržite »
Značný nárast produktivity »

Nižšie náklady 
Odstrekujúca tavenina nepriľne ku zváraciemu zariadeniu »
 Investičné náklady na čistiace systémy, ako aj  »
na ochranu pred rozstrekujúcou taveninou je možné 
ušetriť
 Výrazne menšie opotrebovanie krytov a kontaktných  »
dielov, čo sa prejaví na dlhšej životnosti zariadenia.

Šetrí náklady. Zvýšuje produktivitu.
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Henkel. Silný partner pre kovospracujúci priemysel. 
Spoločnosť Henkel je vedúci dodávateľ produktov pre povrchové úpravy, ďalej mazív a čistiacich 
prostriedkov pre kovospracujúci priemysel v sekcii tvarovania, balenia a oceliarskeho priemyslu. 
V roku 2008 spoločnosť Henkel rozšírila svoju ponuku pre kovospracujúci priemysel integráciou 
produktovej rady Acheson. V súčasnej dobe fi rma Henkel ponúka komplexný rad výrobkov pre 
kovospracujúci priemysel po celom svete. Zákazníci a partneri majú prospech z ešte vyššej efektiv-
ity výroby a nižších nákladov. Zároveň majú k dispozícii technickú podporu, portfólio produktov a 
inovačnú silu spoločnosti Henkel a Acheson z jediného zdroja.

Spoločne môžeme vytvoriť budúce trendy na trhu
priemyselného spracovania kovov.

Kontaktuje nás! 
Radi by sme Vám ukázali aký účinný je Aerodag® CERAMISHIELD™ - jedno-
ducho posúďte sami! Naši špecialisti Vám nielen predvedú použitie ochran-
nej vrstvy, ale Vám aj vypočítajú možné úspory a poskytnú zvýšenú hodnotu 
výroby. 

Henkel Slovensko, spol. s r.o.  
divízia General Industry
Záhradnícka 91, 
SK - 820 09 Bratislava
Slovenská republika 
Tel.: +421 2 502 46 404
Fax: +421 2 502 46 405

Pečiatka distributéra
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