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SP-K 3000 Spraybejdse 
 
 
Fordele ved SP-K 3000 spraybejdse: 
 

 Ensartet konsistens = bedre kvalitet 
 

 Bejdseprocessen kan forlænges idet produktet 

ikke tørrer ud. 

 Tilsæt indikator, der forsvinder af sig selv efter 

10 min. uden at efterlade spor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktbeskrivelse: 

    Spraybejdsen fjerner anløbninger, korrosion/rust, spor af olie og 
   fedt, og løsner svejseslagger fra emner af rustfrit stål. 

    Ny formel som forlænger den fugtige fase betydeligt og gør at 
   spraybejdsen forbliver effektiv. 

    Under den kontrollerede bejdsning tørrer produktet kun ganske lidt. 

    Under processen bliver overfladen lysnet, mere mat og viser en 
   god optisk effekt. 

    Med indikator opnår man en kontrolleret bejdsning idet man kan 
   se, hvor man har bejdset. Indikatoren forsvinder af sig selv efter ca. 
   10 min. og efterlader ingen spor.  

Eksempler: 
  SP-K 3000   SP-K 3000 ekstra 
Materiale:  304   316Ti 
Svejseproces:  TIG   MAG 
Rumtemperatur: 15ºC - 22ºC   15ºC - 22ºC 
Virketid  ~30 - 60 min.   ~60 - 240 min. 
Dosering:  1 kg. = 4 - 6 m²  1 kg. = 1 - 3 m²  



 
 

Side 2 / 2 

       Datablad 
                 SP-K 3000 Spraybejdse 

 

Dato:20.01.2020 
 

Applikation og dosering: 

   Før anvendelse – læs R- og S- sætninger. Fjern eventuelle 
   svejserester. Indikatoren tilsættes spraybejdsen og omrøres 
   grundigt. Med Pelox sprayanlæg (P-SA eller P-DZ) sprøjtes 
   bejdsen på stålet. Efter brug lukkes beholderen. 

   Virketiden afhænger af emnets forurening og misfarvningsgrad, 
   samt metallets legering.  

   Til sidst spules emnet omhyggeligt rent med vand. Hårdnakkede, 
   men opløste misfarvninger kan fjernes med en rustfri stålbørste 
   og/eller en højtryksrenser. 

 

Anvisninger: 

  Bejdsen har bedst effekt ved en rumtemperatur på 15 – 22°C. For 
  at neutralisere det syreholdige spildevand (efter afskylning af 
  bejdsen), kan iblandes læsket kalk indtil væsken er neutral (pH-
  værdi 7). Bundslammet, bestående af tungmetaller og nitrater skal 
  destrueres efter gældende miljøregler. Det er nødvendigt med en 
  gyldig giftattest for at købe produktet. Se mere om giftattester og 
  hvordan man får en på vores hjemmeside: www.pelox.dk 

 

Forpakning: bl.a. 5 og 20 kg. beholdere. 

 

 
Tilbehør: 
 
 
Beskrivelse  Varenummer 
Handsker 350mm  PS BHG 
Handsker 600mm  PS BHL 
Spraypumpe 1,25 L.  PA DZ2 
Spraypumpe 5L  PA S-PS50 
Beskyttelsesdragt  PS 4502 - -    


