
 

TN 110 Zsirtalanító 
 
Savas kémhatású, zsírtalanító és oxidáló készítmény 
 

Alkalmazási terület: Réz és egyéb fémfelületek zsírtalanítására és 
egyidejű oxidmentesítésére használható 

Jellemző 
tulajdonságok: 

• Vizes bázisú 
• Zsírtalanító és oxidoldó hatású 
• Hidegen dolgozó 

 

Használata: 

A tisztítandó tárgyat helyezze a folyadékba.  
Biztosítsa a folyadék áramlását. 
Tisztítási idő: 3-5 perc. Tiszta vízzel öblítsen. 

 
 

TN 120 Fotolakk 
 
Maratásálló, pozitív működésű fénymásoló lakk. 
 

Alkalmazási terület: Nyák áramkör másolására és egyéb maszkolási 
munkákhoz használható. 

Jellemző 
tulajdonságok: 

• Magas fényérzékenység 
• Nagy felbontó képesség 
• Jó maratásállóság 

 

Használata: Munka műveletek: 
1. bevonás 
2. szárítás 
3. megvilágítás 
4. előhívás 
5. maratás 
6. rétegeltávolítás 

 
 

TN 130 Transz pausz 
 
Papírt áttetszővé tevő polimert tartalmazó aerosol 
 
Alkalmazási terület: Maszkolási munkáknál a papír pauszossá tételére alkalmas 
Jellemző tulajdonságok: • fényáteresztővé teszi a papírt 

• nyom nélkül megszárad 
Használata: Szórja az áttetszővé kívánt tenni papírra. 

Üveglappal szorítsa a másolni kívánt lemezre. Végezze el a 
megvilágítást. 

 
 



 

TN 140 Előhívó 
 
Lúgos kémhatású előhívó folyadék koncentrátum. 
 

Alkalmazási terület: Pozitív fénymásoló lakk előhívójának készítésére 
alkalmas. 

Jellemző 
tulajdonságok: 

• nagy kapacitás 
• állandó előhívási körülményt biztosít 
• többször felhasználható 

 

Használata: Hígítással készítse el az előhívó oldatot. Tegye bele a 
levilágított lemezt. Biztosítsa a folyadék áramlását. 
Vízzel öblítse le az előhívott lemezt. 

 

 
TN 150 Gyorsmarató 
 
Vas - klorid alapú marató folyadék 
 

Alkalmazási terület: Rézfelületek maratására használható. 
Jellemző 
tulajdonságok: 

• gyorsított hatású 
• megbízható működésű 
• állandó maratási körülményt biztosít 

 

Használata: Tegye a 40 - 50°C – ra melegített  folyadékba a 
maratni kívánt lemezt. 
Biztosítsa a folyadék áramlását. 
Vízzel öblítse le a kimaratott alkatrészt. 

 

TN 160 Kémiai ónozó 
 
 
 

Külső Áramforrás nélkül működő ónozó folyadék. 
 

Alkalmazási terület: Rézfelületek védő és dekoratív ónozására alkalmas. 
Jellemző 
tulajdonságok: 

• áram nélkül dolgozik 
• jól forrasztható bevonatot képez 
• réz és rézötvözetekhez használható 

 

Használata: Az előzetesen zsírtalanított és oxidmentesített 
alkatrészt helyezze a folyadékba. Biztosítsa a 
folyadék áramlását. Vízzel öblítsen. 

 



 

TN 170 Forrasztó lakk 
 
Kolofóniumot tartalmazó forrasztó lakk. 
 

Alkalmazási terület: Nyák lemezek átmeneti korrózió védelmére és 
alkatrész beforrasztáshoz. 

Jellemző 
tulajdonságok: 

• jó terülés 
• gyors száradás 
• sav mentes folyósítást biztosít 

 

Használata: Szórja a tiszta nyák felületére. Hagyja megszáradni. 
Végezze el a forrasztást. 

 
 

TN 180 Védőlakk  
 
Műgyanta alapú átforrasztható korrózió ellen védő lakk. 
 

Alkalmazási terület: Nyák lemezek korrózió elleni védelmére 
használható. 

Jellemző 
tulajdonságok: 

• utólag is átforrasztható 
• gyorsan szárad 
• jól terül 

 

Használata: Szórja a tiszta nyák felületre. Hagyja megszáradni. 

 
 
 
 
 


