
 

 
  

Informace o výrobku 
Pájecí vodička „ZD - Pro“ 

Pro pájení potaženého zinkového plechu 
 
Č. výrobku: 2411.... 

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. 
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Popis 
 
Pájecí vodička na bázi chloridu zinečnatého, chloridu amonného, kyseliny solné a ředidel. Pájecí vodička „ZD-Pro“ 
je tavidlo k pájení titanzinku a pozinkovaného ocelového plechu. Zvlášť vhodná a doporučovaná pro: 
RHEINZINK® v leskle válcovaném - předzvětralém provedení („vorbewittert-pro“), v modrošedém a břidlicově 
šedém provedení a NedZink „Nova". 
 
Vlastnosti 
 
Typ   : 3.2.2.A podle DIN EN 29454-1 
Hustota (20°C)   : 1,32 g/cm³ 
Barva    : žluto - hnědý 
Stav   : kapalný 
 
Použití 
 
K tomu, aby se povlakování pozinkovaných plechů RHEINZINK® v předzvětralém provedení, v modrošedém, 
břidlicově šedém provedení a provedení NedZink-Nova prolomilo pro pájení, je v pájecí vodičce “ZD-Pro“ obsažen 
podíl rozpouštědla. Pájecí vodička ale díky tomuto podílu rozpouštědla není hořlavá. Páry, vznikající během pájení, 
mohou vzplanout vysokou pracovní teplotou. Plameny však v několika málo vteřinách zase zhasnou. Nebezpečí 
samovznícení neexistuje.  
U provedení RHEINZINK®- „předzvětralé-pro“ v břidlicově šedé barvě se doporučuje plech předem upravit ředidlem 
„Lösungsmittel Pro“. 
  
Hmotnost pájedla  :  min. 400 g 
Pracovní teplota  :  250 ° C 
Pájka   :  pájecí cín v tyči S-Pb60Sn40 
Dále je nutno dodržovat směrnice pro zpracování  RHEINZINK®. 
 
Zbytky tavidla jsou korozivní a musí se pečlivě smýt vlhkým hadrem. 
 
Pokyny pro skladování 
 
Skladujte v těsně uzavřených obalech, chráněné před vlhkostí, slunečním světlem a působením tepla. Láhve 
Simple-fix se zásadně musí skladovat v přímé poloze! 
 
Formy dodávky 
 
Láhve 0,1 / 0,25 a 1,0 kg  
Simple Fix à 25ml 
Flux-Pen à 40ml. 
 
Na přání lze dodat další velikosti obalů. 


