
IISSOOJJEETT CCLLEEAANNEERR 33
EElleekkttrroonniicckk˘̆ ããiissttiiãã nneerreezzoovv˘̆cchh ssvvaarrÛÛ

Zlep‰ete svou práci, va‰e 
sváry dostanou vy‰‰í kvalitu,
aÏ po perfektní úpravû.

Ve tfiech krocích k dokonalosti

svafiovat
vyãistit
om˘t ( opláchnout )

Jednoduch˘ a levn˘ pfiístup k od-
stranûní a zabarvení svarÛ, které
vznikne pfii zpÛsobech svafiování
WIG/TIG, plazma nebo orbitál-
ním.Pfii ãistícím procesu nedojde
k po‰kození ani k vytvofiení matu
na svafiovaném materiálu

S ISOJET CLEANER 3 mÛÏete rychle, levnû
a ekologicky odstranit zabarvení svarÛ.
Tento pfiístroj pracuje na
bázi„Elysierování“. Zabarvení svarÛ se
odstraÀuje (ãistí) kombinací ãistící kapaliny
ISOL N,  Cleaner 3 Pen – ãistící hlavy a
svafiovacího transformátoru.
Cel˘ proces se naz˘vá elektrol˘za.

ISO-ELEKTRODENFABRIK AG 5737 MENZIKEN AG
Tel. 0041 62 771 8305 Fax 0041 62 7718454 • www.isoarc.ch

1



• úprava svarÛ v jednom pracovním kroku, vyãistí a 
zároveÀ povrchovû upraví – „pasivuje“

• vyãi‰tûné svary mají totoÏnou barvu jako základní
materiál

• tento ãistící proces je ekologick˘ a nevznikají Ïádné
kyselinotvorné látky

• jednoduchá obsluha, pfienosné zafiízení mnohokrát
vyzkou‰ené

• maximální ãistící efekt pfii minimální koncentraci
ãistící látky

• 10 litrÛ ãitící kapaliny ISOL N postaãí pro vyãi‰tûní cca
1500 m svarÛ ( WIG/TIG )

• odolnost proti korozi vyãi‰tûného svaru je znaãnû vy‰‰í
neÏ u jin˘ch zpÛsobÛ ãi‰tûní

• vzhledem k tomu, je tento ãistící proces vysoce
ekologick˘ je moÏno toto zafiízení pouÏít jak v 
provozu tak v terénu

• ãistící efekt i reakãní doba je daleko rychlej‰í neÏ
pouÏití rÛzn˘ch ãistících past a gelÛ

PPfifieeddnnoossttii mmeettooddyy::
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PPooppiiss::

Jednoduché pouÏití: 
– Cleaner Pen – standartní ãistící

hlavu propojit kabely se svafiovacím
transformátorem

– na Cleaner Pen upevnit sklolaminátovou
pásku

– Cleaner Pen ponofiit do ãistící tekutiny 
ISOL N a pfiejíÏdût ãistûn˘ svar aÏ do
úplného vyãi‰tûní

Nasazení:
• metody lze pouÏít u v‰ech nerezavûjících

základních materiálÛ kde dochází po svafiení k
zabarvení svarÛ

• pfii silnûj‰ím zabarvení svarÛ napfiíklad pfii
MIG – pulzním svafiování lze pouÏít
koncentrovanûj‰í kapaliny ISOL NT ( TURBO ). 

• ISOL NT ( TURBO ) je téÏ moÏno pouÏít pro
silnû zabarvené svary WIG/TIG

Tuto metodu ãi‰tûní je moÏno zhlédnout jako
krátk˘ spot na internetov˘ch stránkách
www.isoarc.com pod názvem ISOJET Cleaner 3
nebo se mÛÏte více informovat na ãesk˘ch
stránkách 
www.omnitechweld.cz.
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SSeessttaavvaa ddooddáávvaannééhhoo zzaafifiíízzeenníí::

DDaall‰‰íí ppfifiíísslluu‰‰eennssttvvíí

pracovní stanice 
101003

Náhradní hlava 45°
101020

Náhradní hlava do
rohu 101030

Náhradní hlava 180°
plochá 101040

Náhradní hlava
special 25 cm
dlouhá 101042

Náhradní propo-
jovací kabel
101004

ISOL NT (TURBO) 10 kg
K940460

Sada 10 ks 
sklolaminátovích
páskÛ Clgf2

Svitek 25 m 
sklolaminátového
pásku Clgfr

Prodejce : 

Kompletní sada – kufr obsahuje:

poãet jednotek popis obj.ãíslo

1 kus svafiovací transformátor

Telwin Futura 1,14 (55/80A/230V) Trafo2

1 sada Cleaner Pen standartní ãistící hlava

vãetnû 2,5 m propojovacího kabelu 101005

1 kanistr ISOL N ãistící kapalina (3 kg) K940464

1 kus plastová nádoba pro ISOL N 3701

1 pár latexové rukavice

1 kus ochrané br˘le Panorama BW0590

1 dóza ISOJET MCT 800S Corlys

1 sada 10 kusÛ sklolaminátov˘ch páskÛ Clgf2 

IISSOOJJEETT CClleeaanneerr 33 kkoommpplleettnníí ssaaddaa                ((oobbjj..ããíísslloo:: KK22000000000011))
IISSOOJJEETT CClleeaanneerr 33 ssaaddaa bbeezz ttrraannssffoorrmmááttoorruu ((oobbjj..ããíísslloo:: KK22000000000000))

ISOL N   3 kg K940464
ISOL N 10 kg K940462
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