
 

JosS d.o.o., Sokolska ulica 45, 2000 MARIBOR 

Tel.: 02/421 57 20, fax: 02/421 57 21, GSM: 041/705 509, e-pošta: joss@joss.si, spletna stran: www.joss.si  

 

PELOX TS-K 2000 / TS-K green 
 
 

Pasta za čiščenje odstranjuje kalilne oz. mavrične barve ter oglje, ki nastane pri varjenju šivov. Produkt 

je brez solne kisline in ima nizke vsebnosti kloridov. Odstranjuje sledi pršil, odvečni var ter ostanke 

korozije v območju varjenja.  

 
 
 Primerno za vsa nerjaveča jekla 

 Kratek reakcijski čas 

 Izjemno močen pri odstranjevanju mavrične barve in odvečnega vara 

 Ne prihaja do izsušitve proizvoda  

(podaljšana faza vlaženje tudi pri višjih temperaturah proizvoda) 

 Enostavno končno izpiranje 
 
 

TS-K green – posebne karakteristike 

 Posebej primeren za materiale (objekte), ki imajo višjo temperaturo. 

 Kratek reakcijski čas. 

 Skoraj brez vonja. 

 Izjemno močan čistilni učinek 

 
 
Uporaba in doziranje 

Pred uporabo paste očistite iz obdelovalne površine maščobe in olja s kislinsko tekočino (FR-D) ali 

razmastite z alkalno raztopino (AR).  

Pasto pred uporabo temeljito premešajte. Pasto s primernim čopičem  enakomerno nanesite na 

očiščeno površino. Pasto nevtraliziramo (speremo) z vodo. Uporabite visokotlačni vodni curek.  

 
 

Opozorilo 

Proizvoda ne izpostavljajte toplotnim vplivom.   

Upoštevajte predpise za pravilno ravnanje in odstranjevanje vode - splakovanje z odpadki. 

 

 

 

 

Tehnična izkaznica 
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PELOX TS-K 2000 / TS-K green 
 
 

Informacije o osnovnih in kemijskih lastnostih       

Oblika:    pasta             

Barva:     brezbarvna / zelena                    

Vonj:     oster             

pH-vrednost:   < 1           

Vrelišče:   106°C  

Gostota pri 20°C:  1,20 g/cm
3
 

 

Primer uporabe 

Material:  vsi CrNi materiali 

Temperatura:  10°C – 25°C 

Reakcijski čas:    30 – 60 min. WIG – pos. Varjenja 

   60- 240 min. MAG - pos. Varjenja 

Poraba:      4 – 6 m
2
 / kg 

 

Klasifikacija po odredbi CLP št. 1272/2008     

Produkt je klasificiran in označen po odredbi CLP.     

Piktogram:  GHS05  GHS06       

          

          

         

         

Opozorilni stavki: nevarno       

Nevarnost komponent: dušikova kislina      

   fluorovodikova kislina    

    

Opozorilni stavki 

H301 + H331 + H310 + H290 + H314 

Strupeno pri zaužitju. Strupeno pri vdihavanju. Smrtno v stiku s kožo. Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in 

poškodbe oči. 

 

Stavki o previdnosti 

P260; P280; P303+P361+P353; P301+P331; P310; P405 

Ne vdihovati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana 

oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Hraniti zaklenjeno. 
 

 

Navedba o primernosti proizvoda in s tem povezana pojasnila so navedena na podlagi naših izkušenj, niso priporočila in niso pravno 

zavezujoča. Prosimo, da pred uporabo izdelek preizkusite na manjši obdelovalni površini. Pridržujemo si pravico do tehničnih 

sprememb. 

Tehnična izkaznica 


