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Produtos químicos de soldagem
Antirrespingo ABIBLUE

O fim dos respingos 
de soldagem!

O líquido antirrespingo ABIBLUE elimina aderências 
de respingos de solda na peça de trabalho de uma 
maneira particularmente eficaz. Ele contém um 
indicador de cor azul que mostra imediatamente ao 
soldador se a peça de trabalho está coberta com o 
líquido antirrespingo - sem influenciar o processo de  
soldagem. 

Adequado para os métodos de soldagem mais 
utilizados, assim como para laser e corte plasma. Isso 
simplifica o manuseio em operações maiores com 
diferentes processos de soldagem e corte.

A segurança para revestimento / pintura / 
galvanização subsequente foi assegurada em 
cooperação com uma instituição de testes 
independente. Além disso, não há aumento de 
entrada de hidrogênio com soldagem de alumínio - 
outra característica de qualidade do ABIBLUE.

ABIBLUE não é prejudicial a saúde e é biodegradável, 
o tornando amigável ao meio ambiente através do 
uso de matérias primas e materiais sustentáveis. 

Principais benefícios:
 Não Inflamável – em acordo com os padrões 

ABICOR BINZEL NF
  Rotulagem especial não exigida em conformidade 

com GHS / CLP
  Biodegradável
  Lavável com água
  Livre de silicone
 Indicação de cor para simples identificação de 

uma cobertura completa da peça de trabalho
  Adequado para todos os processos de corte e 

soldagem
 Habilidade de solda em superfícies revestidas 

comprovada por uma instituição de testes 
independente

  Sem efeitos adversos para revestimento / pintura / 
galvanização subsequente, se seguidos  corretamente 
os métodos padrões de pré tratamento

  Resistente ao congelamento
 

ABICOR BINZEL® Padrão NF
Produtos ABICOR BINZEL que contém a 
abreviação "NF" (do inglês "não 
inflamável") em seu nome, passaram por 
testes práticos desenvolvidos pela ABICOR 
BINZEL especialmente para a tecnologia 
de soldagem.

O padrão definido pela ABICOR BINZEL 
para produtos NF (não inflamáveis) vai 
além das provisões feitas pelos 
regulamentos europeus GHS e CLP na 
classificação de flamabilidade de um 
produto não inflamável e cobre uma 

ampla gama de combinações padrões de 
gases de proteção ativos, peças de 
trabalho e tipos de processo diferentes.

Apenas os produtos que passaram por 
todos os testes sem entrar em ignição 
apresentarão a desginação ABICOR 
BINZEL NF em seu nome, os produtos 
também serão marcados com um carimbo.  

O padrão ABICOR BINZEL NF garante 
maior segurança para soldadores e 
empresas.

Detectando o que não
entra em ignição

 ainda mais rápido:
o carimbo dos produtos NF

da ABICOR BINZEL


