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DERUSTIT Pickling Solution 1234 
 

 
1.СВОЙСТВА 

Най-широко разпространеният метод за премахване на окиси от неръждаемата стомана, 

е чрез потапяне в специален разтвор за баицване. DERUSTIT Pickling Solution 1234 е 

предназначен за тази цел, формулата му е специално предназначена за премахване на 

окиси от заварки и обезцветяване с минимален ефект върху неръждаемата стомана. 

Други замърсители като леки феритни окиси също могат да се премахнат чрез този 

продукт повреме на процеса на баицване. 

 

2.ПРИЛОЖЕНИЕ 

DERUSTIT Pickling Solution 1234 е предназначен за обширна Аустенитна гама 

неръждаема стомана, Никел и никелови сплави, мед  и специални материали като 

Inconel, IncoloyHastelloy и т.н. DERUSTIT Pickling Solution 1234 не съдържа солна 

киселина. 

 

3.ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА 

От съществено значение е обезмасляването на детайлите пред баицване, тъй като 

всякакъв вид масла, лубриканти или грес могат да намалят действието му. 

Препоръчително е, че всички продукти, които се заваряват и / или топлинно 

обработени,  да бъдат обезмаслени преди такива операции, за да се избегнат всякакви 

проблеми, произтичащи от въглеродни "изгаряния" по повърхността. Подобно могат да 

бъдат премахнати маркировки с масло, мастило,боя и т.н. Компонентите трябва да 

бъдат студени преди потапянето им  в DERUSTIT Pickling Solution 1234. 

 

4.УПОТРЕБА. 

DERUSTIT Pickling Solution 1234 се предлага като концентрат, разреждащ се 1:1 от 

обема на чиста вода в пластмасови туби или облицовани с пластмаса резервоари.  

Подходящи пластмаси за използване на резервоарите са ПВЦ, полиетилен, 

полипропилен и PVDF. Оферти за доставка на резервоари за вашето специфично 

приложение може да се изготви при поискване.  
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DERUSTIT Pickling Solution 1234 се доставя в 35 кг цилиндри с обем от около 30 литра. 

По този начин един цилиндър ще произвежда 60 литра, готови за употреба разтвор. 

Обемът на разтвора трябва да бъде най-малко 25 литра на квадратен метър от площта за 

третиранине с цел предотвратяване генерирането на прекомерна топлина. 

 

Времето за баицване зависи от вида и степента на окисляване, което трябва да се 

премахне. Следните референции са базирани на работна температура около 293 К (20 

градуса по Целзий) 

Стабилизирани неръждаема стомани, сплави например :  

- материал, 1.4541, 1.4550, 1.4571 :  

       до 1 седмица запазване свойствата на продукта 20 - 30 минути 

       до 1 - 4 седмици - 40 - 60 минути 

       старите бани до 2 часа. 

Нестабилизирани неръждаема стомани, сплави например :  

- материал 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4435: 

до 1 седмица 10 - 15 минути  

       до 1 - 4 седмици -  20 - 30 минути  

      старите бани 1 - 2 часа 

С използването на разтвора по естествен начин, той се изчерпва, което ще доведе до 

падане нивото в резервоара. Всяко доливане или допълване трябва да се извършва с 

помощта на концентрат DERUSTIT Pickling Solution т.е. неразреден. 

След третиране на компонентите, те трябва да бъдат изплакнати със студена вода. 

Докато баицването действа върху генерираните оксиди, обикновено е необходимо да се 

измият или "изтържат"отпадъците.Водопроводната мрежа обикновено е достатъчна, но 

използването на високо налягане (150 бара) студена вода за миене може да бъде от 

голяма полза по отношение на скоростта на работа и ефективност.   

 

5.ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ 

Чистата повърхност на неръждаема стомана ще създаде защитен слой оксид във 

въздуха. Формирането на този "пасивен слой" може да бъде ускорен чрез химическа 

пасивация с DERUSTIT Passivating Solution 2016.Пречистване на отпадъчни води на 

отпадните водата за изплакване в резултат от използването на DERUSTIT декапиране 

Solution 1234 трябва да бъдат неутрализирани преди обезвреждането им в съответствие 

с местните власти. Мерки за безопасност. 

 

6. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

Отпадъчните води от използването на DERUSTIT Pickling Solution 1234 трябва да бъдат 

неутрализирани преди изхвърляне в съответствие с местните власти. 

 

 

7.МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

DERUSTIT Pickling Solution 1234 съдържа флуороводородна и азотна киселини и 

предпазните мерки, които се вземат обикновено при работа с киселинни разтвори 

трябва да бъдат наблюдавани с този продукт.Трябва да се носи защитно облекло, като 

гумени ръкавици и очила. По-подробни данни за безопасност са налични в Брошурата 

за безопасност на продукта. 
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8.ВАЖНО 

Информацията, съдържаща се в този информационен лист е на базата на практикчески 

и лабораторни тестове.Нашият технически отдел за обслужване е готов да предложи 

допълнителна информация и съвети за прилагането и техническите процеси. 

 


