ALbee Weld ArMix 2% CO2
TM

MAG-lassen van roestvast staal

Zuiver en glanzend rvs-laswerk

De briljante keuze
Een briljante gasoplossing voor alle soorten roestvast staal:
Veelzijdig MAG-lassen van austenitisch en ferritisch -rvs (staalsoorten met
>10% chroom)
l Zuivere en glanzende las
l

ALbeeTM

Hoogwaardig
beschermgas voor
alle MAGtoepassingen met rvs
Betrouwbaarheid
Productkwaliteit
Ar-2% CO2 met gecontroleerd oxidatieniveau
l Voldoet aan ISO 14175-M12-ArC-2
l Laag gehalte van de onzuiverheden H2O en N2
l

Voordelen van ALbee™
Het bespaart u geld
Geen huurkosten
Geen aankoop van reduceerventielen
l Geen onderhoud van
reduceerventielen
l Geen verspilling – De afsluiter voorkomt
gaslekkages
l

l

Het bespaart u tijd

Eenvoud

Eén product voor alle soorten rvs
l Praktische afsluiter
l Eenvoudige flowregelaar
l Sneller gebruiksklaar door
ingebouwde reduceerventiel

Eén product voor alle soorten rvs
Lassen van roestvast staal op alle posities
l MAG-solderen met CuSi en CuAl
Breed toepassingsgebied
l Vaten, voedselcontainers, uitlaatsystemen enz

Reduceerventiel met
schokbestendige beschermkraag
l Snel werkende afsluiter
l Duidelijke open/dicht-stand

l

Volledig draagbaar

Prestaties
Laskwaliteit
l Strakke las met goede aanvloeïing
l De corrosieweerstand blijft behouden met een
zorgvuldig geselecteerd CO2-gehalte

Besparingen en productiviteit
l

Veiliger
l

Minder nabewerkingen en lager verbruik van
toevoegmateriaal door minder lasspatten

Ergonomische kap - makkelijk te
vervoeren
l De cilinders van ALbeeTM zijn erg
compact
l Makkelijk draagbaar - lichter dan veel
andere cilinders
l Kan ter plaatse worden vastgezet
l

Rvs-lassen

Neem voor meer informatie over ons ALbee™-gasaanbod
contact met ons op:
l telefoon België: +32 (0)3 303 99 41
l telefoon Nederland: +31 (0)20 795 66 21
l mail: CustomerService.Benelux@airliquide.com
l of ga naar: www.airliquide-benelux.com
ALbee™ Weld Argon Mix 2% CO2
is verkrijgbaar in 13 L flessen met
geïntegreerde reduceerventiel

www.airliquide.com
MINITOP™
included

13 L

300 BAR

Air Liquide is wereldwijd marktleider op het gebied van gassen, technologieën
en diensten voor de industrie en de gezondheidszorg. De onderneming is
aanwezig in 80 landen en levert met circa 68.000 medewerkers diensten aan
meer dan 3 miljoen klanten en patiënten.

