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JTECH Flux 2P ff 

JTECH Flux 2P ff, moleküler oranı 2 olan, yeni nesil sıcak daldırma galvaniz flaksıdır. 

JTECH Flux 2P küçük tanecikli toz halindedir ve kolay çözünür. 

- Renk : Beyaz
- Moleküler Oran : 2 +/- 0,1
- Demir içeriği: < 100 ppm
- Sülfat içeriği : <500 ppm
- Moleküler ağırlık: 243,5
- Çinko klorür : 56% +/-2%
- Amonyum klorür : 44% +/-2% 

- Konsantrasyon : 450 ila 550 g/l
- Sıcaklık : 40 ila 60°C
- Daldırma süresi : mümkün olan en kısa sürede
- pH = 4-5
- Yüzey gerilimi : 30 - 35 dynes/cm (POLYTENSID 55 ilavesi ile)
- Demir içeriği : < 20 g/l 

SUNUM 

ÖZELLİKLER 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

KULLANIM PARAMETRELERİ 
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- Banyo kurulumu : banyonun  (tankınızın) 2/3'ünü su ile doldurunuz, hesaplanan miktardaki 
JTECH Flux 2P ff'i ekleyiniz ve tamamının çözünmesi için karıştırınız. Tuzun 
tamamının çözünmüş olduğundan emin olunuz ve çözeltinin şeffaf hale geldiğini 
gözlemleyiniz. Tankın kalan seviyesini de su ile tamamlayarak çalışır hale 
getirebilirsiniz.

- Kontrol: Demir seviyesi 20 g/L'yi geçtiğinde flaks rejenerasyonu için VCD 
laboratuvarı ile olabildiğince çabuk iletişime geçiniz

Bu bileşik aşağıdaki şekillerde ambalajlanabilir : 

- 25kg'lik plastik torbalar
- 1000 kg'lik 1 palet (40 torba) 

Bu ürün güvenlidir, ancak yine de elleçleme (taşıma-kullanım-depolama) yasal uyarılar 
dikkate alınarak yapılmalıdır

Koruyucu gözlük ve eldiven 

Lütfen MSDS'i inceleyiniz. 

Bu ürün bülteninde verilen tüm bilgiler deneyimlerimizin sonucu olarak tespit edilen kullanım gerekliliklerini verir. 
Hiçbir koşulda firmamız ya da çalışanlarımız sorumlu tutulamaz. Tüm özel koşullar uzmanlarımız tarafından 

gözlemlenmelidir. Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

VERA CHIMIE DEVELOPPEMENTS 
35-45 RUE DE LA GARENNE – BP 70734

38297 ST QUENTIN FALLAVIER - France
Telefon : 04 74 94 82 10 - Fax : 04 74 94 82 14 

E-mail : info@vcd-floridienne.com
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