
 

 
  

Informace o výrobku 
Pájecí vodička „ZD Spezial“, „ZD“ a „ZD Hobby“ 

K pájení zinku, titanozinku a pozinkovaného ocelového plechu  
 
Č. výrobku: 24 11 .. .. 

Údaje o našich výrobcích jsou výsledkem dlouhodobých zkušeností, které rádi dále poskytneme našim zákazníkům jako technickou pomoc při aplikaci. 
Vzhledem k tomu, že však nemáme vliv na provedení prací, uskutečněných našimi výrobky, omezuje se naše ručení v případě kvalitativních závad na náhradní plnění, 
uvedené v našich nákupních podmínkách 
 
Tyto informace o výrobku nepředstavují žádné závazně přislíbené vlastnosti. 
 



 

 

INFORMACE O VÝROBKU 

Pájecí vodička „ZD Spezial“, „ZD“ a „ZD Hobby“ 

Strana 2 / 2 
© 2011 FELDER GMBH Löttechnik Stav: 06/11 

FELDER GMBH 
Im Lipperfeld 11 
D-46047 Oberhausen Fon +49 (0) 208 8 50 35 0 

Fax +49 (0) 208 2 60 80 Web www.felder.de 
Mail info@felder.de 

Popis 
 
Tavidlo pro měkké pájení nového a oxidovaného titanozinku, jemného zinku a pozinkovaného ocelového plechu na 
bázi chloridu zinečnatého a chloridu amonného, ve vodném roztoku s přídavkem volné kyseliny solné. 
 
Vlastnosti 
 

 „ZD Spezial“ „ZD“ „ZD Hobby“ 
Typ podle DIN EN 29454-1 3.2.2.A 
Stav kapalný 
Hustota 1,40 g/cm³ 1,30 g/cm³ 1,090 g/cm³ 
Barva čirá jako voda 
Hodnota pH  1 2 5 

 
Použití 
 
Jako standardní verze pájecí vodičky „ZD“ pro všechna použití, uvedená v popise. Ve slabší receptuře jako pájecí 
vodička „ZD Hobby“ pro použití „Udělej si sám“. 
Jako pájecí vodička „ZD Spezial“ pro silně oxidované a zvětralé povrchy. 
 
Mytí 
 
Zbytky tavidla jsou korozivní a musí se pečlivě smýt (teplou) vodou (příp. neutralizovat, ošetřit ultrazvukem). 
 
Pokyny pro skladování 
 
Skladujte v těsně uzavřených obalech, chráněné před slunečním světlem a vlhkostí.  
Láhve Simple-fix se zásadně musí skladovat v přímé poloze! 
Trvanlivost při správném skladování minimálně 24 měsíců.  
 
Formy dodávky 
 
100 ml, 250 ml  láhve s pouzdrem na štětec 
0,500 kg, 1,000 kg láhve 
25,000 kg    kanystry 
25 ml, 50 ml   Simple-fix  
      
Na přání lze dodat další velikosti obalů a velkoobaly. 
 


