


※ 厚物溶接は1層までと致します。　2層／3層ですと効果が薄れてしまいます。

※ 高電流溶接は 350A ぐらいを目やすにして下さい。

※ 目に入ってしまった時は目を水でよく洗って下さい。

※ 手に付いてしまった時は石鹸水でよく洗って下さい。

※ スプレー缶のNET容量とは、薬品の内容量＋ガスの容量を示すものです。

※ その他の注意事項については添付資料をご参照下さい。

    Với các chú ý khác thì có thể tham khảo thêm ở tài liệu đính kèm 

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG SP FN-1101: TOYOTA, VOLVO, AUDI, PANASONIC

ご利用方法 (Hướng dẫn sử dụng)

    Nếu bị dính dung dịch vào tay thì hãy rửa tay sạch bằng xà phòng 

    Với sản phẩm bình xịt ga thì dung lượng thực 420ml (Bao gồm 210ml dung dịch và 210ml ga).

上図データは､当社使用実績によるものであります。(Hình ảnh của SP sau khi hàn: Không sử dụng và sử dụng xịt)

FN-1101
溶接スパッター付着防止剤 (Dung dịch chống xỉ hàn )

                                    ★使用したその瞬間から驚きの効果が実感されます。

                                    ★画期的な溶接スパッター付着防止剤です。

                                    ★本製品は、軟鋼、ステンレス、ボンデ鋼板兼用となっております。

Chúng tôi  có chương trình miễn phí sản phẩm mẫu dùng thử. Hãy dùng thử &trải nghiệm hiệu quả thực tế .

★ご好評につきサンプル無料配布中。ぜひ実感の効果を試してください。

    Hiệu quả cao khi hàn 1 lớp. Nếu hàn 2, 3 lớp, hiệu quả sẽ giảm dần.

    Dòng điện cao nhất khoảng 350A 

    Nếu bị dung dịch bắn vào mắt thì hãy rửa mắt bằng nước sạch

1. FN-1101を容器から噴霧器に移し変えます｡噴霧器のノズルを調節して霧状に噴霧できるように調整をします｡

2. 噴霧器に入れたスパッター防止剤 FN-1101 を溶接をする部材に少量噴霧します｡

※ FN-1101を噴霧しすぎないようにしてください (Không nên xịt quá nhiều )

Chiết từ can FN-1101sang bình xịt nhựa 500ml. Điều chỉnh bình xịt nhựa sang chế độ phun nước. 500ml có thể xịt 800-1000 lần

Xịt một lượng nhỏ FN-1101vừa đủ lên vị trí hàn của sản phẩm. FN-1101 là dạng dầu lỏng, không có thành phần nhựa nên không làm 

ảnh hưởng đến công đoạn sau  như sơn, mạ…. Và sản phẩm FN-1101 không bị bay hơi.

使用上の注意(Những điểm cần chú ý khi sử dụng)

                                         Số lượng bán tối thiểu loại bình xịt nhựa  (500ml) x 2 bình 

                                         Bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả lập tức ngay sau khi sử dụng 

                                          Kỷ nguyên mới của dung dịch chống xỉ  hàn 

                                         Có lợi hơn khi mua can 18L. (Có thể chiết được 85 lon xịt có ga 420ml (thể tích thực 210ml ))

                                         Sản phẩm của chúng tôi có thể sử dụng cho thép, thép mạ, Inox.

                                   ★18L缶がお徳用となっております。（内容量でスプレー缶約85本分となります）

                                    ★ 霧吹きボトル（500mℓ）×2本から承ります。



▼溶接スパッターでこんなことにお困りではありませんか。
Những vấn đề thường gặp khi dùng dung dịch chống xỉ hàn 

※スパッター防止剤を使っているのに スパッターが付着してしまう｡
Dùng dung dịch chống xỉ hàn nhưng xỉ hàn vẫn còn bám dính .

※スパッター防止剤を使っているのに スパッター除去作業が 軽減されない｡
Dùng dung dịch chống xỉ hàn nhưng công đoạn xử lý vẩy hàn vẫn không giảm được nhiều 

※スパッター防止剤を使っているのに 厚物の溶接には効果がない｡
Dùng dung dịch chống xỉ hàn cho vật liệu dày không hiệu quả 

※スパッター防止剤を使っているのに 高電流溶接には効果がない｡
Dùng dung dịch chống xỉ hàn với dòng điện áp cao thì không hiệu quả

スパッター防止剤を使うと 後工程の 塗装 ／ メッキ などの表面処理に悪影響が出てしまう｡
Dùng dung dịch chống xỉ hàn làm ảnh hưởng đến độ bám dính, bề mặt sản phẩm trong công đoạn sơn, mạ.

※スパッター防止剤を使うと 時間がたつと錆が出てきてしまう｡
Dùng dung dịch chống xỉ hàn sau một thời gian thì sản phẩm phát sinh rỉ sét
※スパッター防止剤を使うと 溶接に 「す」 が出てしまう｡
Dùng dung dịch chống xỉ hàn làm phát sinh rỗ mối hàn 
※スパッター防止剤の効き目が悪いのでついつい 余分に噴きかけてしまう｡
Dùng dung dịch chống xỉ hàn nhưng hiệu quả thấp nên phải phun nhiều lớp .
※軟鋼 ／ ステンレス ／ ボンデ鋼板 全てに 効果のあるスパッタ－防止剤がない｡
Dung dịch chống xỉ hàn không thể đáp ứng được đồng thời nhiều loại nguyên vật liệu như thép, thép mạ, SUS

▼こんなスパッター付着防止剤があったらいいなと思いませんか？
Bạn thấy sao khi có loại dung dịch chống xỉ hản giải quyết được tất cả các vấn đề trên 

※FN-1101スパッター防止剤を使うことによって 今までのスパッター除去作業がほとんどなくなる｡
Dùng dung dịch chống xỉ hàn FN-1101 có thể giảm thiểu tối đa công đoạn xử lý vảy hàn 

※FN-1101スパッター防止剤を使うことによって 品質が向上する。
Dùng dung dịch chống xỉ hàn FN-1101 làm tăng chất lượng sản phẩm 

※FN-1101スパッター防止剤を使うことによって 作業人員を減らせる。
Dùng dung dịch chống xỉ hàn FN-1101, bạn có thể giảm được nhân công .

※FN-1101スパッター防止剤を使うことによって 錆止め効果がある。
Dùng dung dịch chống xỉ hàn FN-1101, mối hàn có thể chống được rỉ set 

※FN-1101スパッター防止剤を使うと溶接部分が 「フイテ」 しまう｡
Dùng dung dịch chống xỉ hàn FN-1101 giúp giảm bọt khi hàn

※FN-1101スパッター防止剤を使うことによって 厚物の溶接にも効果がある｡
Dung dịch chống xỉ hàn FN-1101 hiệu quả với cả vật liệu dày .

※FN-1101スパッター防止剤を使うことによって 高電流溶接にも効果がある｡
Dung dịch chống xỉ hàn FN-1101 hiệu quả với cả dòng điện áp cao 

※FN-1101スパッター防止剤を使うことによって 溶接がきれいになる。
Dùng dung dịch chống xỉ hàn FN-1101 làm tăng độ thẩm mỹ ở vị trí hàn 

※FN-1101スパッター防止剤を使うことによって 軟鋼 ／ ステンレス ／ ボンデ鋼板 全てに効果がある｡
Dung dịch chống xỉ hàn FN-1101 có thể dùng đồng thời cho rất nhiều loại nguyên vật liệu như thép, thép mạ, SUS 

※FN-1101スパッター防止剤を使うことによって スタッドボルト溶接に効果 がある｡
Dung dịch chống xỉ hàn FN-1101 hiệu quả với cả bu lông đai ốc hàn CD STUD 
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FN-1101
溶接スパッター付着防止剤 (Dung dịch chống xỉ hàn )





                                  ★使用したその瞬間から驚きの効果が実感されます。
                                      Bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả lập tức ngay sau khi sử dụng 

Hàn bằng Robot 

 注意 (Chú ý )

   Đối với đầu hàn mới, trước khi sử dụng cũng dùng miếng sơ nhựa đánh qua để dung dịch có thể bám vào bề mặt đầu hàn tốt hơn . 

※新しいノズルを使用するときは、ノズルの塗布／乾燥を3回程繰り返してからご使用下さい。（2度目より1回でOKです）

   Đối với đầu hàn mới: Nhúng => Để khô, lặp  lại 3 lần trước đi sử dụng.  (Từ lần thứ 2 trở đi: Nhúng => để khô, sau đó sử dụng được luôn )

※目に入った時、手に付いた時は水でよく洗って下さい。それでも改善されない場合は医師にご相談下さい。

   Nếu bị dung dịch dính vào mắt hoặc tay, hãy rửa sạch bằng nước sạch. Trong trường hợp không cải thiện thì hãy hỏi tư vấn của  bác sĩ .

※新しいノズルを使用するときは、浸す部分を付属品のスコッチブライトで必ずこすってからご使用下さい。

   Phần nhúng vào dung dịch FN-2813 có khả năng dính bẩn nên hãy dùng miếng sơ nhựa đánh sạch .

※一瓶で一日５本使用時で約３ヶ月間使用可能となっております。(Nếu dùng cho 5 đầu hàn/1 ngày thì 1 lọ dùng được trong khoảng thời gian 3 tháng)

3. 浸したノズルを自然乾燥させて下さい. (Sau khi nhúng để khô tự nhiên)

2. FN-2813にノズルを数秒浸します。(Nhúng đầu hàn vào dung dịch FN-2813 khoảng mấy giây)

※FN-2813を使用するときは、毎回 ノズル部分を付属品のスコッチブライトでこすってからご使用下さい。

   Trước khi nhúng vào dung dịch FN-2813, đầu hàn phải được vệ sinh sạch bằng miếng sơ nhựa đính kèm sản phẩm .

※FN-2813を付けた部分に汚れが付着する場合があります、その時もスコッチブライトで落として下さい。

※1日1度の塗布で効果が約1日持続します。（但し、高電流／連続ロボット使用時は約半日を目安にして下さい）

 Có thể sử dụng liên tục trong 1 ngày chỉ với 1 lần nhúng. (Nhưng với điều kiện dòng điện cao hoặc hàn Robot liên tục thì khả năng chỉ có thể dùng được nửa ngày)

1. 溶接作業終了後、外したノズルの汚れを付属品のスコッチブライト及びウエスにて良く拭き取ります。

※上図データは､当社使用実績によるものであります。(Thông số ở trên là thông số thực tế sử dụng trong nhà máy)

あら不思議・・・使用前とほとんど変わりが無く万が一付着した時もサットひと拭きでＯＫ
Ngạc nhiên … Gần như không thay đổi so với trước khi hàn hoặc nếu có dính xỉ hàn thì chỉ cần lau nhẹ là OK 

あら不思議・・・ノズルを軽く叩くと付着したスパッターがポロリ
Ngạc nhiên … Chỉ cần gõ nhẹ đầu hàn là xỉ hàn sẽ rơi ra 

   Sử dụng miếng sơ nhựa (đi kèm) hoặc rẻ lau để đánh và lau sạch vết bẩn của đầu hàn. 

Hàn bằng tay 

                                     Kỷ nguyên mới của dung dịch chống xỉ  hàn 

ご利用方法 Hướng dẫn sử dụng (Đối với đầu hàn đang 

FN-2813
ノズル専用スパッター付着防止剤 (Dung dịch chống xỉ hàn cho đầu hàn )

                                  ★画期的な溶接スパッター付着防止剤です。



         ノズル専用スパッター付着防止剤 (Dung dịch chống xỉ  hàn cho đầu hàn )

▼ノズルに溶接スパッターが付着して困ってはいませんか？

Những vấn đề bạn thường gặp khi sử dụng dung dịch chống xỉ hàn cho đầu hàn?

※ノズル専用スパッター防止剤を使っているのに スパッターが付着してしまい効果が感じられない｡

Bạn đã dùng dung dịch chống xỉ hàn cho đầu hàn nhưng thấy xỉ hàn vẫn bám, không hiệu quả 

※ノズル専用スパッター防止剤がスプレ―タイプなのですぐに無くなってしまう｡

Bạn thấy rất nhanh hết khi dùng dung dịch chống xỉ hàn cho đầu hàn dạng xịt

※ノズル専用スパッター防止剤が浸漬塗布乾燥タイプなのに 数時間しか効果がない｡

※ノズル専用スパッター防止剤を溶接工程後に都度つけなくてはならない｡

Bạn thấy bất tiện khi dùng dung dịch chống xỉ hàn cho đầu hàn vì sau mỗi lần hàn lại phải nhúng lại 

▼こんなノズル専用スパッター付着防止剤があったらいいなと思いませんか？

Bạn thấy sao khi có loại dung dịch chống xỉ hàn cho đầu hàn giải quyết được tất cả các vấn đề trên 

※FN-2813ノズル専用スパッター防止剤を一日一度の塗布で効果が一日持続する｡

Với dung dịch chống xỉ hàn cho đầu hàn FN-2813, 1 ngày chỉ cần nhúng 1 lần và dùng được cả ngày liên tục .

Dùng dung dịch chống xỉ hàn cho đầu hàn FN-2813, xỉ hàn vẫn bám dính vào đầu hàn nhưng chỉ cần gõ nhẹ sẽ rơi ra ngay

※FN-2813ノズル専用スパッター防止剤を溶接ロボットで使用する場合 都度のエア－噴き付けだけで 付着がない｡

Trong trường hợp sử dụng robot hàn, bạn chỉ cần thỉnh thoảng lấy máy nén khí để xịt đầu hàn, xỉ hàn sẽ hết bám dính 

※FN-2813ノズル専用スパッター防止剤を使うことによってノズルにスパッタ―は付くが 「ハガレ」 てしまう｡
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AZUMA VIỆT NAM - PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

 DUNG DỊCH CHỐNG XỈ HÀN FUNABORI FN-1101 & FN-2813

Bạn thấy hiệu quả thấp, dung dịch chống xỉ hàn cho đầu hàn chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn khi dùng cho đầu hàn

 dạng nhúng và sấy khô 






