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VELBRUSH.
®  310 KAYNAK 

TEMİZLEME VE BASKI MAKİNESİ
Paslanmaz çelik malzemeler üzerindeki kaynak 
izlerini giderir, polisaj ve markalama yapar.

Kaynak yapılmış paslanmaz çelik malzemelerde oluşan oksit 
tabaka ve oluşan renk farkının temizlenmesi için kullanılır. 
Kaynakdan dolayı bozulan korozyon direncini yeniden 
sağlanamak ve görünümünü düzeltmek için idealdir.

VELBRUSH, kaynaklı paslanmaz çelikler için temiz yüzeyi geri 
kazandırır ve zamandan, işçilikten, sarf malzemeden çok 
önemli miktarlarda tasaruf imkanı sunar.

TIG - WIG (argon) kaynağı ve ısıl işlem lekelerinden dolayı 
oluşan renk bozukluğu anında temizlenir ve eski orjinal 
rengini geri kazanır. Ekstra bir işlem gerektirmez ve yüzeyler 
arasında ton farkı oluşmaz.

Avantajlar

• Yeni nesil yüksek performanslı carbon fırça ile en zor 
noktalarda bile çok iyi performans sağlar.

• Zamandan çok büyük oranlarda tasarruf sağlar, çok kısa 
bir sürede kaynak lekesini temizler, kaynak bölgesini parlatır 
ve pasive eder. Başka bir mekanik işlem gerektirmez.

• Benzer işlemlerdeki gibi bir bekleme süresi yoktur. Hızlı ve 
verimli şekilde uygulama yapılır.

• Çevre ve sağlık açısından zararlı toksik buharlar yaymaz. 
Elektrolit temizleme sıvısı tamamen elektrolitik işlemle temizlik 
yapar. Kullanıcı için pickling pastası ve asitlerden çok daha 
az tehlike arz eder.

• Kullanılan kimyasal madde artıkları nemli bir bezle veya 
suyla rahatça giderilebilir.

• Mobil ve seyyar kullanıma uygundur.
 
• Grafit anotlar isteğe göre bilenip, yontulabilir.

• VELBRUSH ile paslanmaz çelik üzerindeki kaynak lekelerini 
temizleryebilir, polisaj yapabilir hemde firmanızın logosunu, 
gerekli imalat kodlarını vs. paslanmaz çelik ve galvaniz 
yüzeye yazabilirsiniz.

Art.-Nr.: 0120 310 000
Amb./Ad.: 1/1

Teknik bilgiler
Şebeke gerilimi 230 V - 50 Hz
Elektrotların gerilimi 12V(AC)/24V(DC)/34V(AC)

Koruma sınıfı IP 23
Şebeke kablosu 2 m 

Çekilen anma gücü 350 W

Ebat 290 x 160 x 260 mm
Ağırlık 9,0 kg

Torç ve şase kablosu 2 m 
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Uygulama Örnekleri

1 2 3

Önce Sonra

Torç için siyah kablo  2m 0120 310 410 

Şase için mavi kablo   2m  0120 310 411 

Şase kıskacı 0120 310 405 

Torç 0120 310 430 

Karbon fırça 0120 310 431

Grafit anot 30° 0120 310 432

Grafit anot dikdörtgen 0120 310 433

Kahverengi temizleme pedi (40x60x2mm – 30 adet) 0120 450 101 

Beyaz temizleme pedi (50x50x2mm – 30 adet)  0120 450 102

Temizleme pedi için O-Ring (2 adet) 0120 450 105

Markalama şablonu  
74x52mm   54x32mm (kullanılabilir alan) 0120 310 440

Markalama elektroliti (koyu) 100 ml 0690 901 100

Polisaj elektroliti 500 ml 0690 903 500

Genel temzileme elektroliti (jel) 500ml 0690 904 500

Hızlı temizleme elektroliti (likit) 500ml 0690 905 500

Görsel Ürün tanımı Art.-Nr



Paslanmaz Çelik Sprey
 
          Paslanmaz çelik taneciklerden oluşmuştur. Korozyon ve hava 
şartlarına karşı dayanıklı yüzey koruması sağlar. Kimyasallara karşı 
dayanıklıdır. 

• Bütün metal ve bir çok plastik yüzeyde üstün tutunma özelliği

• Çizilmelere ve darbelere dayanıklı sert elastik izolasyon sağlar.

• Agresif malzemelere, inceltilmiş asitlere karşı dayanıklıdır.

• Yüzeye metalik bir parlaklık verir.

• Kullanıldıktan 10 dakika sonra sürtünmeye ve silinmeye karşı dayanıklı 

hale gelmektedir. Tam kuruma 4 - 6 saat sonra gerçekleşir. 

• – 50 °C’den + 300°'ye kadar dayanıklıdır.

• Alaşım başka maddelerin yanısıra krom, nikel ve mangan içermektedir.
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Art.-Nr.: 06111 004 00
Amb./Ad.: 1/12   400 ml

Paslanmaz Çelik Temizleme ve Koruma Spreyi

Paslanmaz yüzeyler için temizleyici ve bakım emülsiyonudur. 

• Hızlı ve kolay bir şekilde parlak bir görüntü sağlar.

• Ankastre paslanmaz çelik yüzeylerin yanı sıra paslanmaz çelik objeler-

de, çelik vitrinlerin bakım ve temizliğinde kullanılabilir.

• Hafif kirleri, toz, bez izlerini ve yağlı Parmak izlerini giderir.

• Bakım yapan, temizleyici etkili emülsiyon

• Homojen parlaklıkta yüzeyler sağlar.

• Su tutmayan koruyucu film yüzeyin tekrar kirlenmesini önler.

• Gıda maddelerine yakın alanlarda kullanım bakımından test edilmiştir.

• Mutfaklar, mezbahalar ve benzeri ortamlarda kullanılmaya uygundur.

• NSF Belgelidir.

Art.-Nr.: 06115 804 00
Amb./Ad.: 1/12   400 ml

Yetkili satıcınız

VELLE PASLANMAZ ÇELİK 
KİMYASALLARI

VELLE Kimyasal Ürünler San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
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