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Opalarka umożliwia regulowanie płomienia. Do 
prawidłowego opalania należy wykorzystywać 
końcową część płomienia (nie tę jasno świecącą) 
Zdecydowanie należy unikać opalania jasną 
częścią płomienia. Płomień należy powoli 
przesuwać wzdłuż opalanego materiału, tak aby 
"odsuwać" efekt kondensacji. Nie należy 
przegrzewać opalanej powierzchni. Optymalne 
warunki opalania należy ustalić doświadczalnie. 
Czas opalania plastików jest zawsze krótszy niż 
szkła, metalu czy ceramiki. 
Te ostatnie materiały warto przed opalaniem 
podgrzać do temperatury około 40-50°C. 
Zapobiega to występowaniu zjawiska kondensacji 
pary wodnej.  
Około 3-5 sekund jest niezbędne do opalenia 
powierzchni 10 cm2 przy użyciu urządzenia FB25. 
Na plastikach wystarczy wykonać 2-3 cykle 
opalania, do szkła czy metalu potrzebne będzie 
6-12 cykli, wtedy osiągniemy pełną powłokę
PYROSIL

®
.

Aktywacja powierzchi systemem PYROSIL
®

utrzymuje się przez kilka tygodni w suchym
otoczeniu i  temperaturze pomiędzy 22°C i 25°C.
Wskazana jest kolejna obróbka np. primerem
SURALink wykonana w ciągu maksimum 12
godzin. Znacząco zwiększa to przyczepność
opalanej warstwy.

Ręczna opalarka PYROSIL
®
 FB25  jest 

urządzeniem do pokrywania powierzchni 
przedmiotów warstwą silikatową, na zasadzie 
pyrolizy. Nanometryczna warstwa dwutlenku 
krzemu zdecydowanie poprawia przyczepność 
farb, klejów i innych środków stosowanych przy 
obróbce metalu, szkła i ceramiki. 

Opalarka FB25 jest przeznaczona do ręcznego 
stosowania i nakładania warstwy silikatowej 
(PYROSIL® - Coating) na niewielkich 
powierzchniach. 

Ręczna opalarka PYROSIL FB 25. 
Urządzenie FB07 nie jest obecnie dostępne.

Zestaw FB25 (pistolet, primer SURALink 21, 
zapasowe kartusze z gazem i środkiem PYROSIL®
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wymiary: 160x20 mm 
waga: 157,5 g

zbiornik: 26 g

czas pracy: ok. 45 Min.

Zestaw FB25 do profesjonalnego zastosowania 

Zawiera: opalarkę ręczną, primer SURALink 21,
zapasowe kartusze z gazem.
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Bezpieczeństwo i transport

PYROSIL® jest mieszaniną gazów propan i 
butan i w połączniu z powietrzem tworzy 
wybuchową mieszankę. Należy 
wyeliminować każde możliwe źródło 
potencjalnego zapłonu. Palenie tytoniu jest 
absolutnie zabronione podczas pracy z 
urządzeniami PYROSIL® 

* Podczas pracy nie tworzą się żadne
szkodliwe czy toksyczne związki.
Tym niemniej, podczas dłuższej
pracy należy zapewnić dobrą
wentylację pomieszczenia.

* Transport kartuszy PYROSIL®

podlega warunkom:
class 2 Kl.-code 6FF GGVS/ADR

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa pracy 

Dane techniczne 
FB25®Właściwe używanie palników PYROSIL 

gwarantuje, że nie powstają żadne szkodliwe 
gazy ani opary. Należy unikać ognia i źródeł 
zapłonu w pobliżu miejsca pracy Należy 
zapewnić sprawną wentylację.

Należy zachować ostrożność podczas pyrolizy 
teflonu i innych polimerów zawierających fluor. 
Należy zapoznać się z kartą charakterystyki. 

Napełnianie
Pełne napełnienie zbiornika na gaz 
wystarcza na około 45 minut pracy 
urządzenia FB25. Do napełniania można 
stosować wyłącznie oryginalne kartusze  
PYROSIL®. 
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