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Bảng dữ liệu kỹ thuật  
 

WATER - BASED ANTI SPATTER C830 
 

Chất chống tràn hàn không dung môi 
 
 
 

Water Based Anti Spatter là một chất tan trong nước, không dung môi, không 

bắt lửa, không gây ô nhiễm, sẵn sàng sử dụng ngay dạng chất lỏng màu xanh 

được thiết kế để dễ dàng sử dụng cho nhiều bề mặt khác nhau để ngăn ngừa 

sự bám dính của vết hàn.  
 
   CÁC ĐẶC TÍNH 
  

 Công thức không dung môi làm giảm sự hình thành khói và loại bỏ nguy 
cơ flash trong quá trình hàn. 

 Công thức hòa tan trong nước mang lại hiệu quả kinh tế trong sử dụng 
và dư lượng có thể được rửa sạch bằng nước sau khi sử dụng. 

 Ngăn chặn vết hàn dính vào miếng, đồ gá và dụng cụ, tăng cường sự xuất hiện và kết thúc của 
mối hàn. 

 Ngăn chặn vết hàn không dính ngay cả khi sử dụng mối hàn kéo dài hoặc nặng. 
 Màu xanh xác định sự hiện diện của sản phẩm và đảm bảo phủ đều. 
 Không Silicone vì vậy sẽ không can thiệp vào việc sơn tiếp theo hoặc các phương pháp xử lý lớp 

phủ khác 
CÁC ỨNG DỤNG:  
• Thích hợp để sử dụng trong công việc cơ khí, lắp ráp, chế tạo và sửa chữa. 
• Để sử dụng trong tất cả các ứng dụng hàn yêu cầu chất lượng hoàn thiện cao hoặc nơi kiểm tra 
chất lượng sau khi hàn. 
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  
 
Chuẩn bị các bề mặt để hàn. Áp dụng Water Dựa Anti Spatter không pha loãng vào khu vực xung 
quanh mối hàn. Sau khi hàn dư Weld Anti Spatter có thể được lau sạch bằng vải hoặc rửa sạch 
bằng nước. Nếu bề mặt phải sơn sạch cần rửa sạch và tẩy dầu nhớt hoàn toàn trước khi sơn. 
 
DỮ LIỆU KỸ THUẬT  
DẠNG : Lỏng  
MÀU : Xanh  
MÙI : Nhẹ  
TỶ TRỌNG TƯƠNG ĐỐI : 1.03  
GIÁ TRỊ pH : ~7.5  
ĐỘ TAN: Tan trong nước.   
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI : 20 lít,1000 litre. 
 
THẬN TRỌNG SỬ DỤNG  
Tránh làm đổ, dính vào da hoặc mắt. 
 
BẢO QUẢN  
Lưu trữ thẳng đứng trong thùng chứa được cung cấp cách xa các đường phố để tránh thiệt hại do 
tai nạn. Giữ từ 0oC đến 40oC. 
 
 
AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE  
Bảng dữ liệu sức khỏe và an toàn được để riêng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T e c h n i c a l D a t a S h e e t  
 

WATER BASED ANTI SPATTER  -  C830 

 
Solvent free weld anti spatter 

 
 
 

WATER BASED ANTI SPATTER is a water soluble, solvent free, non-flammable, nonhazardous, ready to use 

blue liquid designed for easy application to the widest variety of surfaces to prevent adhesion of weld spatter.  
 

FEATURES  
• Solvent free formula reduces fume formation and eliminates risk of flash during welding.  
• Water-soluble formula offers economy in use and residues can be simply washed away with water after use.  
• Prevents weld spatter sticking to work pieces, jigs and tools, enhancing appearance and finish of the weld.  
• Prevents weld spatter from sticking even during prolonged or heavy weld application.  
• Blue colour identifies presence of product and ensures even coverage.  
• Silicone free so will not interfere with subsequent painting or other coating treatments. 

 
APPLICATIONS  
• Suitable for use in mechanical, assembly, fabrication and repair work.  
• For use in all welding applications requiring a high quality finish or where quality inspection after welding is involved. 
 
DIRECTIONS FOR USE  
Prepare the surfaces for welding. Apply Water Based Anti Spatter undiluted to the area surrounding the weld. Following welding 
excess Weld Anti Spatter may be simply wiped away with a cloth or rinsed with water. If surfaces are to be painted clean and degrease 
thoroughly prior to application of paint. 
 
TECHNICAL DATA  
APPEARANCE : Clear liquid  
COLOUR : Blue  
ODOUR : Mild (or faint).  
SOLUBILITY : Soluble in water  
RELATIVE DENSITY : 1.03 @ 20 °c  
pH-VALUE : 7.5  
PACK SIZES : 20 litre, 1,000 litre IBC 
 
USAGE PRECAUTIONS  
Avoid spilling, skin and eye contact. 
 
STORAGE PRECAUTIONS  
Store upright in container provided away from thoroughfares to prevent accidental damage. Keep between 0 and 40°C. 
 
HEALTH AND SAFETY  
Health and Safety Data sheet available separately. 
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