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Introduction

Introduction
Operation
Congratulations on purchasing the ﬁnest electrochemical
weld cleaning and passivation equipment available today.
WALTER’s SURFOXTM weld cleaning equipment quickly,
easily and cost effectively removes the heat tint from heat
affected zones on stainless steel and aluminum while
completely passivating the stainless steel surface.
Before starting, please read the SURFOX owner’s manual
completely as we take you step-by-step through the startup, operating and maintenance procedures of your new
SURFOX equipment. Your new SURFOX machine has
been built with extra durability to stand up to the heavy
demands of industrial use.
However, like any piece of electrical equip-ment, care and
safety should always be taken when using and maintaining
this valuable investment. With proper care and
maintenance your SURFOX equip-ment will provide years
of dependable service.
To learn more about the other WALTER products,
visit our website: walter.com.
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The SURFOX machine works by an electrochemical
process to clean and passivate welds on stainless steel.
SURFOX electrolyte solutions are phosphoric acid based,
approved for food industry, and are activated by an
electrical cur-rent to clean welds. The process takes only
a few seconds without damaging or scratching the surface
of the parts to be cleaned.

Your SURFOX machine can clean:
•
•
•
•
•

TIG welds
Plasma welds
Laser welds
Spot welds
MIG welds (with Pulse technology)

Basics of passivation:
•

The cleaning of the welds is not only for aesthetic
purposes but most importantly for passivation.

•

Passivation is the treatment of stainless steel surfaces
to remove contaminants and promote the formation of
a thick and durable protective chromium oxyde layer.

•

This passive layer will insure the corrosion resistance
of stainless steel.

•

If passivation is not done properly, stainless steel and
heat affected zones may start to rust.
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Safety instructions

Safety instructions
WALTER weld cleaning machines are produced in accordance with applicable standards governing the manufacture, performance and safety of industrial products.

14. Make sure the switch is in its OFF position before
plugging in or when moving the unit to avoid unintentional starting.

WARNING: When using these machines, basic safety
precautions should always be observed to reduce the risk
of
electrical shocks and personal injuries.

15. Hold the wand firmly. Do not overreach, maintain good
footing and balance at all times.

Before using this machine, read all Safety and
Operating Instructions carefully and save this owner’s
manual for future reference.

1. Read this owner’s manual to familiarize yourself with
this unit’s operation, its particular features, applications
and limitations.
2. This unit is equipped with a 3-conductor power cord
and 3-prong electrical plug, it must be connected to
a correspondingly grounded receptacle.
3. Allow a minimum of 8” clearance around the unit to
keep all air openings clear of any obstruction. Free
through the vent openings is required to
prevent the unit from overheating.
4. Keep work area clean and well lit. A cluttered environment invites accidents. Remove any material that
may be ignited by sparks. Do not use this tool when
liquids or gases are present. Keep handles
clean, dry and free from cleaning solution, oil and
grease. Do not use in rain, damp or wet locations.
5. Keep children and other persons at a safe distance
from the work. Make sure no one is under you when
working in high places. Do not let unqualified persons
handle this machine.
6. When working, always wear appropriate clothing
and safety gear, such as suitable and safety approved
chemical resistant gloves, overalls, safety shoes, etc.
7. Always wear approved safety goggles.
8. During the cleaning process, the wand tip and work
piece can reach very high temperatures, allow to cool
before coming in contact with exposed skin.
9. Avoid inhalation of vapors, use only in well ventilated
areas. Use a respirator, if necessary.
10. All electric shocks can be potentially dangerous.
11. Should you encounter an electrical problem, do not
use the unit until qualified personnel have inspected
the equipment.
12. Never operate the unit with its protective cover
removed.
13. Stay alert at all times when handling this unit. Watch
what you are doing. Use common sense. Do not
operate the tool when you are tired. Never leave it
running unattended.

16. Before use, all parts should be carefully examined to
determine that the unit will operate properly and
perform its intended function.
17. Parts that are damaged or defective should be properly
repaired or replaced by a WALTER Factory Service
Center or a WALTER Authorized Service Center.
18. Do not use the unit if the switch does not turn ON
and OFF.

19. Use only the accessories recommended for this
system. Always check accessories before starting to
work and do not use if damaged.
20. CAUTION: WALTER SURFOX-T electrolyte weld
cleaning solution contains phosphoric acid and may
cause burns when not handled properly. Avoid skin
contact.
First aid Wash affected area with water.
Eye contact Flush with water for 15 minutes lifting
eyelids occasionally. Contact physician if necessary.
Ingestion DO NOT induce vomiting. Rinse mouth,
drink plenty of water and get medical attention.
Refer to WALTER product SDS for complete
safety data information.
21. Use only WALTER SURFOX electrolyte weld cleaning
solutions with this unit and NEVER mix it with any other
products.
22. Store solutions in their original containers and in a safe
place, out of the reach of children and other unqualipersons. Keep container contents clean. Do not
reuse SURFOX electrolyte cleaning solutions.
23. Do not touch the wand tip or work piece while working
or immediately after use, they may be extremely hot
and could cause serious burns.
24. Do not abuse the power cord. Never pull or lift this unit
by its cord or yank to disconnect it from the receptacle.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
Inspect the cord periodically, if damaged, have it replaced by a WALTER Factory Service Center or a
WALTER Authorized Service Center.

25. When not in use, switch OFF and unplug the electrical
cord and air hose. It must also remain unplugged
when replacing cleaning pads and other accessories,
while performing maintenance and before servicing.
26. Store the unit in a dry safe place, out of the reach of
children and other unqualified persons.
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Safety instructions

Amperage
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Equipment controls

Equipment controls
Control panel pictograms

Before connecting this unit, check that the amperage
shown on the rating plate is the same as the power supply.
on
Operating this unit on an amperage other than
its rating plate may result in personal injury to the user and
damage the unit.

Preventive maintenance
After use, allow the tip to cool and remove the cleaning pad.
Neutralize with SURFOX-N and rinse the cleaning pad and
wand tip with water and dry. Clean dust and dirt deposits
from the exterior of the unit. Keep all
vent openings
free of any obstructions. Clean the power cord to prevent
deterioration and check for possible damage to cord and
plug.
Note: Damaged cords must be replaced immediately by
personnel only. Refer to Spare Parts List for the
ordering number.

Transportation
Before transporting the machine, remove the electrolyte
solution cartridge and make sure all connecting lines are
disconnected. The machine must be carefully packed in a
suitable container and properly protected. WALTER will
not be held responsible for any damages resulting from
leaked cleaning solution or rough handling.

Storage
If the machine is to be stored for any length of time, the
solution cartridge and cleaning pad must be removed
(neutralized, rinsed and left off) and the insert neutralized,
rinsed and dried. Store in a dry safe place to avoid damage,
especially to the electronic components.

Waste disposal
Dispose of residual waste in compliance with Federal,
Provincial, State and local environmental regulations. Refer
to WALTER Material Safety Data Sheet of the SURFOX
electrolyte cleaning solutions.

Extension cord
When an extension cord is needed, use wire size 14 (AWG)
for up to 50 feet (15 meters) and size 12 (AWG) for 50 to
100 feet (15 to 30 meters).
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Outlet for basic-wand

Outlet for ground connector
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Front view of the machine

Front view of the machine

ON/OFF button

Application and Power selector

Power cable connector for
basic- wand

Ground connector

ELECTROCHEMICAL CLEANING: Select cleaning
with brush when using the carbon fiber brush. Select
cleaning with pad when using the tungsten and high
conductivity pad. Always start at MIN power level.
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Start-up procedure

Start-up procedure

A) Instructions
1. Place the unit on a ﬂat stable surface, in a well
ventilated area where you will be working.
2. Connect ground cable to ground connector and attach
grounding clamp to work piece.
3. Connect power cable to power connector.
4. Mount the insert and cleaning pad or the brush.
SURFOX cleaning pads are made from highly heat
resistant polymers for extra long service life. The cleaning
pad must be replaced regularly.
Note: Never use the wand insert without a mounted
cleaning pad. If the pad must be replaced while working,
please observe the following:
• During the cleaning process, the wand tip and work
piece can reach very high temperatures.
Before replacing a worn cleaning pad or a brush, switch
the unit OFF and disconnect from power supply, allow
the wand tip to cool. The use of protective gloves is
recommended.
5. Pour SURFOX electrolyte solution in the container
provided

6. With switch in the OFF position, connect the unit to a

proper power supply as described under AMPERAGE.

7. Flip switch to the ON position.
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8. Selecting the proper setting.
Select cleaning with brush when using the carbon
fiber brush. Select cleaning with pad when using the
tungsten and high conductivity pad. Always start at
MIN power level.
9. Make sure the cleaning pad or brush is saturated with
SURFOX electrolyte solution before starting to work. If
the cleaning pad or brush is too dry, it will wear
prematurely. Start working when solution drips from the
cleaning pad or brush.
Do not press hard, let the electrochemical process do
the work. The cleaning pad is a bridge between the
machine and the weld. Do not use the cleaning pad like
an abrasive pad and scrub. Doing this will shorten the
life of the pad.
10.
When done, place wand in holder and switch unit
off.
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Start-up procedure

B) Mounting and cleaning pad
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Neutralizing

Neutralizing
The SURFOX-N liquid is a specially formulated cleaner
and neutralizer for the SURFOX electrolyte solutions. It is a
powerful ready-to-use formula which leaves no residue, is
non-toxic, solvent free, water-based and biodegradable.

Directions for cleaning and neutralizing
SURFOX electrolyte cleaning solutions:
Squeeze and insert clamp ring

1. Remove any excess SURFOX-T electrolyte solution
using a soft clean cloth.
2. Spray SURFOX-N on the surface.
3. Wipe dry with a SURFOX POWERCLOTH.
For more information about this product, refer to product
MSDS.
WARNING! When using SURFOX-T, be sure to wipe off all
excess from the surface and clean/neutralize to prevent salt
residues.
Clean the weld using the SURFOX machine and SURFOX
electrolyte solutions. Work only 2 feet at a time.

Insert cleaning pad

Note: the cleaning pad/brush should be kept moist –
not dripping
.
1. After weld cleaning, use a clean cloth or paper towel
and wipe the affected area in a squeegee action from left
to right. Then discard the cloth or paper towel.
After cleaning the weld with the SURFOX weld cleaning
machine, the electrolyte solution must be cleaned and
neutralized.
1. Spray the affected area with SURFOX-N cleaner and
neutralizer. Allow to sit for 15 seconds on the surface.

Press in wand tip

2. Use a SURFOX POWERCLOTH and wipe the affected
area in a squeegee action from left to right.
Note: failure to neutralize or neutralize properly the
SURFOX-T electrolyte solution will result in clouding, hazing
and dulling of the surface.

SURFOX-T electrolyte
deposit due to unproper
neutralization and rinsing.

Remove tip with installed pad
User’s Guide SURFOX BASIC
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Neutralizing

Accessories

Accessories
A) Cleaning inserts
They are made from high quality tungsten.

Cleaning inserts are available in several different shapes
and sizes:

SURFOX-N cleaner
and neutralizer

Part No.

500 ml
5L
20 L
208 L

54-A 023
54-A 026
54-A 027
54-A 028

SURFOX POWERCLOTH
Part No. 54-B 090

Tungsten insert 90°
No: 54-B 036
Use with cleaning pad 54-B 026 or 54-B 027
and clamp ring 54-B 002. 10 per package.
Narrow tungsten insert 90° No: 54-B 038
Use with cleaning pad 54-B 028
and clamp ring 54-B 020. 10 per package. .

WARNING! When the insert is too worn, it can
cause damage to the cleaning pads.

B) Electrolyte solution

SURFOX-T
Heavy-Duty Electrolyte
Cleaning Solution
Cleans up to 3-5 feet per minute.
500 ml
STD Pack: 1 STD Carton: 12
1.5 L
STD Pack: 1 STD Carton: 4
5L
STD Pack: 1 STD Carton: 1
20 L
STD Pack: 1 STD Carton: 1
208 L
STD Pack: 1 STD Carton: 1
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54-A 003
54-A 005
54-A 006
54-A 007
54-A 008
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Accessories

C) Cleaning pads
Cleaning pads are made of a complex blend of highly
conductive synthetic polymer which is very resistant to wear
and which offers excellent thermal stability. For longer life,
remove the cleaning pad and neutralize with SURFOX-N at
the end of each working day.

Standard cleaning pad
No: 54-B 026
Dimensions: 46 mm L x 24 mm W x 4 mm T
USE WITH:

54-B 036

Features
•
•
•
•
•

Cleaning pads are available in three sizes:

Flexible: Can be folded many ways
Soft on surfaces
Can be used both sides
Long lasting
Highly conductive (4x more conductive
than previous generation)

Inside corner cleaning pad
No: 54-B 027
Dimensions: 60 mm L x 38 mm W x 2 mm T
USE WITH:

54-B 036

Narrow cleaning pad
No: 54-B 028
Dimensions: 46 mm L x 24 mm W x 2 mm T
USE WITH:

54-B 038

D) PTFE clamp rings
PTFE clamp rings are designed to hold the cleaning pads on
the tungsten inserts.
They are available in two sizes:

E) Carbon Fiber brush
Carbon fiber brush
No: 54-B 205
To be mounted
on basic-wand
5 per package.

Spare Adaptor
For basic-wand
carbon fiber brush

No: 54-B 150

Narrow clamp ring for narrow pads
No: 54-B 020
Use with narrow inserts. 10 per package.

Clamp ring for cleaning pads
No: 54-B 002
Use with standard inserts. 10 per package.

Basic wand
No: 54-B 200
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MODEL: SURFOX BASIC

A) Sparks on the tip/work piece

PART NUMBER: 54–D 046

To avoid short circuits (arcing), the machine automatically
stops when the insert touches the work piece (metal to
metal contact). There is an inverter board that monitors
the amperage every millisecond. If the amperage sharply
increases creating a short, the system will automatically cut
the power to the tip to avoid any damage to the equipment.

Technical data

INPUT AMPERAGE: 220V, 50/60 Hz
OUTPUT AMPERAGE: 12-30 V, AC
INPUT CURRENT: 2 Amps
OUTPUT CURRENT: MAX 20 Amps

Safety features

Safety features

B) Internal temperature
To protect the internal components of the machine, there
are temperature sensors inside the machine. If the operating temperature is too high, the machine will shut down and
restart by itself when the temperature reaches an
acceptable level.

WARNING! The inside temperature can increase for

many reasons: high ambient temperature, lack of
proper air circulation around the machine, fluctuations
in amperage, electrical set-up in the shop, etc.
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Warranty and service

Warranty and service
A) Warranty policy

All WALTER SURFOX cleaning systems and accessories
are inspected and tested before shipment and are warranted
to be free from any defect in material and faulty
workmanship. Should any malfunction occur within one year
from the date of original purchase, return the complete
system prepaid with proof of purchase, to the nearest
WALTER Factory or Authorized Service Center. If an
examination shows that the malfunction was caused by
defective material or faulty workmanship, WALTER will
repair (or at our option, replace the unit) without charge. This
warranty does not apply when; normal maintenance is
required, repairs or replacements have been made or were
attempted by anyone other than WALTER authorized
service personnel, and does not cover any damage caused
by accidents, modifications, use of improper accessories,
abuse or misuse, which also includes overloading the tool
beyond its rated capacity as well as its continued use after
partial failure. No other warranty, written or verbal, is
authorized.
In no event shall WALTER be liable for any indirect,
incidental or consequential damages from the sale of the
product. This disclaimer applies both during and after the
term of this warranty.
This warranty gives you specific rights. The provisions
contained in this warranty are not intended to limit, modify,
take away from, disclaim or exclude any warranties set forth
in any Provincial or State legislation. To the extent required
by law, the provisions in any Provincial, State or Federal
legisla-tion with respect to warranties take precedence over
the provisions in this warranty.

B) Repair and service
When shipping:
• Use original shipping case
• Use sufficient packing
• Ship on a small pallet
• Give detailed description of the problem as well as
company name, address, phone and fax numbers
and contact person.
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Introdução

Introdução
Operação
Parabéns pela aquisição do melhor equipamento eletroquímico de limpeza e passivação para solda disponível no
mercado. O equipamento de limpeza para solda WALTER
SURFOX ® remove a descoloração causada pela solda em
aço inoxidável de maneira rápida, fácil e rentável, ao
mesmo tempo em que passiva completa-mente a
superfície de aço inoxidável.
Leia atentamente todas as informações contidas neste
manual do proprietário SURFOX, com procedimentos
passo a passo para início, operação e manutenção do seu
novo equipamento SURFOX. Sua nova máquina SURFOX
foi construída com durabilidade extra para resistir a
aplicações pesadas de uso industrial.
Entretanto, como em qualquer equipamento elétrico, o
uso e manutenção deste investimento devem sempre ser
acompanhados de cuidados e medidas de segurança.
Com os cuidados e manutenção apropriados, seu
equipamento SURFOX proporcionará anos de serviço
conﬁável.
Para saber mais sobre outros produtos WALTER,
visite nosso website: walter.com

16

A máquina SURFOX trabalha com um processo eletroquímico para limpar e passivar soldas em aço inoxidável.
As soluções eletrolíticas SURFOX, à base de ácido
fosfórico e aprovadas para uso na indústria alimentícia,
são ativadas por uma corrente elétrica para limpeza de
soldas. O processo leva apenas alguns segundos, sem
daniﬁcar ou riscar a superfície da peça.

Sua máquina SURFOX efetua a limpeza de:
•
•
•
•
•

Soldas TIG
Soldas plasma
Soldas laser
Soldas ponto
Soldas MIG (com tecnologia Pulsada)

Princípios básicos da passivação:
•

A limpeza de soldas não deve ser feita apenas com
ﬁnalidade estética, mas principalmente para passivar
a superfície.

•

Passivação é o tratamento dado a superfícies de aço
inoxidável para remover contaminantes e promover a
formação de uma camada protetora espessa e durável
de óxido de cromo.

•

Esta camada protetora garante a resistência do aço
inoxidável contra a corrosão.

•

Caso a passivação seja feita de maneira inapropriada,
o aço inoxidável e áreas afetadas pelo calor podem
sofrer oxidação.
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Instruções de segurança

Instruções de segurança
As máquinas de limpeza para solda WALTER são produzidas
segundo rígidos padrões de fabricação, desempenho e segurança
de produtos industriais.

16. Antes do uso, todas as peças devem ser cuidadosamente
examinadas para determinar que a unidade opere
corretamente e desempenhe sua função esperada.

AVISO: Observe sempre as precauções básicas de segurança
ao utilizar o equipamento, reduzindo assim o risco de incêndio,
choques elétricos e ferimentos.

17. O reparo ou substituição de peças danificadas ou defeituosas
devem ser feitos apenas nos Centros de Serviço Autorizado
WALTER.

Antes de usar esta máquina, leia atentamente todas as Instruções de Segurança e Operação, e guarde o manual do
proprietário para consultas futuras.

1. Leia este manual do proprietário para familiarizar-se com a
operação da máquina, suas características particulares,
aplicações e limitações.
2. Esta unidade está equipada com plugue elétrico tripolar que
deve ser conectado a uma tomada correspondente, a fim de
evitar choques elétricos
3. Mantenha um espaço mínimo de 20 cm ao redor da unidade
para manter todas as saídas de ar livres de qualquer
obstrução. O ar deve circular livremente entre as aberturas
de ventilação, prevenindo o superaquecimento da
máquina.
4. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Um
ambiente desorganizado predispõe a acidentes. Remova
qualquer material que possa ser incinerado por fagulhas. Não
utilize esta ferramenta próxima a líquidos inflamáveis ou gases.
Mantenha suas alças limpas, secas e livres de solução de
limpeza, óleos e graxas. Não utilize a máquina sob a chuva,
em locais úmidos ou molhados.
5. Mantenha crianças e outras pessoas a uma distância segura
da área de trabalho.  Ao trabalhar em lugares altos, certifiquese que não há ninguém na área abaixo. Não permita que
pessoas não qualificadas operem esta máquina.
6. Sempre utilize roupas adequadas e equipamento de proteção
individual como luvas, aventais, sapatos de segurança
apropriados etc.
7. Sempre utilize óculos de segurança aprovados para uso com
agentes químicos.
8. Durante o processo de limpeza, a ponta da pistola e
peça-obra podem atingir temperaturas extremamente altas;
aguarde seu resfriamento antes de qualquer contato com a
pele.
9. Evite a inalação de vapores, e utilize a unidade apenas em
áreas bem ventiladas. Caso necessário, use um respirador.
10. Todo e qualquer choque elétrico pode ser potencialmente
perigoso.
11. Caso verifique um problema elétrico na unidade, não a utilize
até que um profissional qualificado inspecione o equipamento.

18. Não use a unidade se o interruptor ON e OFF (Liga/Desliga)
não estiver funcionando adequadamente.

19. Utilize apenas os acessórios recomendados para este sistema
Sempre verifique os acessórios antes de iniciar o trabalho,e
não os utilize se estiverem danificados.
20. ATENÇÃO: As soluções eletrolíticas WALTER SURFOX de
limpeza para solda contêm ácido fosfórico e podem causar
queimaduras quando não manuseadas corretamente. Evite
contato com a pele. Primeiros socorros: Lave a área afetada
com água. Contato com os olhos: Lave com água abundante
por 15 minutos, levantando as pálpebras ocasionalmente. Se
necessário, contate o médico. Ingestão NÃO INDUZA
o vômito. Enxágue a boca, beba bastante água e procure
assistência médica. Consulte a FISPQ do produto WALTER
para informações completas sobre segurança.
21. Use apenas as soluções eletrolíticas WALTER SURFOX de
limpeza para solda nesta unidade, e NUNCA misture com
outros produtos.
22. Armazene a solução na sua embalagem original e em local
seguro, fora do alcance de crianças e outras pessoas não
qualificadas. Mantenha o conteúdo da embalagem limpo. Não
reutilize as soluções eletrolíticas de limpeza SURFOX.
23. Não toque a ponta da pistola ou a peça-obra durante a
operação ou imediatamente após o uso; elas podem estar
extremamente aquecidas e causar sérias queimaduras.
24. Não force o cabo elétrico. Nunca use o cabo para puxar ou
levantar a unidade, nem tampouco puxe o cabo para
desconectá-la da tomada. Mantenha o cabo afastado do
calor, óleo e bordas afiadas. Inspecione o cabo elétrico
periodicamente; caso esteja danificado, procure um Centro
de Serviço Autorizado WALTER para efetuar sua
substituição.
25. Quando não estiver em uso, desligue a unidade e
desconecte o cabo elétrico e a mangueira de ar da fonte de
energia. A máquina deve permanecer desconectada da fonte
de energia durante a substituição das mantas de limpeza
e outros acessórios, durante a manutenção e antes de
qualquer reparo.
26. Armazene a unidade em um local seco e seguro, fora do
alcance de crianças e pessoas não qualificadas.

12. Nunca opere a unidade sem a capa protetora.
13. Esteja alerta durante todo o tempo que estiver manuseando
esta máquina. Observe o que você está fazendo. Use o bom
senso. Não opere a ferramenta quando estiver cansado.
Nunca deixe a unidade ligada sozinha.
14. Assegure que o interruptor esteja posicionado em OFF
(desligado) antes de conectar a máquina, ou quando movê-la
para outro local, evitando assim seu início acidental.
15. Segure a pistola firmemente. Trabalhe sempre em posição
confortável, mantenha um bom equilíbrio em todos os
momentos.
Manual do Usuário SURFOX BASIC 17
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Instruções de Segurança

Tensão Elétrica

Antes de conectar a ferramenta, veriﬁque se a tensão elétrica
(voltagem) indicada na placa de identiﬁcação é a mesma da fonte
de energia.
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Painel de controle

Painel de controle
Pictograma do painel de controle

Operar a máquina em uma tensão de operação diferente da
especiﬁcada na placa de identiﬁcação pode resultar em feri-mentos
ao usuário e danos à unidade.

Manutenção preventiva

Após o uso, aguarde a ponta esfriar e remova a manta de
limpeza. Neutralize com SURFOX-N, enxague a manta de
limpeza e ponta da pistola com água e seque. Remova pó e
depósitos de sujeira do exterior da unidade. Mantenha todas
as aberturas de ventilação livres de obstruções. Limpe o cabo
elétrico para evitar deterioração e veriﬁque possíveis danos
ao cabo elétrico e ao plugue.
Nota: Cabos daniﬁcados devem ser imediatamente substituídos
- somente por proﬁssionais qualiﬁcados. Os códi-gos podem ser
encontrados na Lista de Peças para Reposição.

Transporte

Antes de transportar a máquina, certiﬁque-se que o tanque da
solução de limpeza e tubulação da pistola estejam completamente vazios e todos os cabos de conexão desconectados. A
máquina deve ser cuidadosamente acondicionada em embalagem apropriada e devidamente protegida. A WALTER não será
responsabilizada por qualquer dano causado pelo vazamento
da solução de limpeza ou manuseio indevido.

Armazenagem

Caso a máquina seja armazenada por qualquer período de
tempo, o tanque de limpeza e tubulação da pistola devem
ser esvaziados, a manta de limpeza removida (neutralizada,
enx-aguada e removida) e a ponta neutralizada, enxaguada
e seca. Guarde a unidade em local seguro para evitar danos,
especial-mente aos componentes eletrônicos.

Descarte de resíduos

Os resíduos devem ser descartados em conformidade às
regu-lamentações Federal, Municipal, Estadual e ambientais
locais. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de
Produtos Químicos das soluções eletrolíticas de limpeza
SURFOX WALTER.

Cabo de extensão

Quando necessário, utilize cabo de extensão tamanho
14 (AWG) para comprimentos até 15 metros, e tamanho
12 (AWG) para comprimentos entre 15 a 30 metros).
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Saída para basic-varinha

Saída para aterramento

4

Visão frontal da máquina

Visão frontal da máquina

Interruptor de energia

Selecionador de energia
e aplicações

Cabo de alimentação
para a limpeza ea
basic-verinha

Connector do grampo
de aterramento

LIMPEZA ELECTROQUÍMICA:
Selecione limpeza com escova ao usar a escova de fibra de
carbono. Selecione limpeza com manta ao usar a ponta de
tungstênio. Sempre comece no nível de energia MIN.
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A) Instruções
1. Coloque a unidade SURFOX em uma superfície plana e
estável de uma área bem ventilada, onde o trabalho será
realizado.
2. Conecte o cabo de aterramento ao conector de
aterramento e ﬁxe o grampo de aterramento à peça-obra.
3. Conecte o cabo elétrico de alimentação.
4. Monte a manta de limpeza.
As manta de limpeza SURFOX são confeccionadas com
polímeros altamente resistentes para vida útil extra
regularmente. Com o uso, a manta ﬁca impregnada com
óxidos metálicos, que causam seu endurecimento e perda
de eﬁcácia.
Nota: Nunca utiilize a ponta da pistola sem a manta de
limpeza. Caso seja necessário substituir a manta durante
a operação, as seguintes medidas devem ser observadas:
Durante o processo de limpeza, a ponta da pistola e a
peça-obra podem atingir temperaturas muito elevadas.
Antes de substituir a manta de limpeza, posicione o
interruptor em OFF (desligado) e desconecte a máquina
da fonte de energia. Aguarde o resfriamento da ponta.
Recomendamos o uso de luvas de proteção.
5. Despeje a solução de eletrólito SURFOX no recipiente
fornecido
6. Com o interruptor na posição OFF (desligado), conecte a
unidade a uma fonte de energia apropriada, conforme
descrito em TENSÃO ELÉTRICA.
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7. Mude o interruptor para a posição ON (ligado).
8. Selecione a tensão elétrica apropriada.
Selecione limpeza com escova ao usar a escova de fibra
de carbono. Selecione limpeza com manta ao usar a
ponta de tungstênio. Sempre comece no nível de energia
MIN.
9. Certiﬁque-se que a manta de limpeza ou escova esteja
saturada com a solução eletrolítica de limpeza SURFOX
antes de iniciar a operação; mantas ressecadas
desgastam-se prematuramente. Inicie a operação quando
a mantac de limpeza esitver encharcada com solução.
Não exerça pressão excessiva: deixe o processo
eletroquímico fazer o trabalho. A manta de limpeza é uma
ponte entre a máquina e a solda. Não use a manta de
limpeza como uma manta abrasiva; isso irá reduzir sua
vida útil.
10. Ao ﬁnalizar o trabalho, descanse a pistola no suporte
apropriado e desligue a unidade.

5

Primeira utilização

B) Montagem da manta de limpeza

Introduza o anel de fixação em sua posição

6

Neutralizado

Neutralizado
O líquido SURFOX-N é um produto de limpeza especialmente
formulado e neutrlizante para as soluções eletrolitica SURFOX.
É um potente fórmula pronta-a-usar, que não deixa qualquer
resíduo, é não-tóxico, sem solvente à base de água e
biodegradável.

Instruções para neutralizar as soluções
soluciones eletrolíticas de limpeza SURFOX:
1. Remova qualquer excesso da solução eletrolítica
SURFOX usando um pano limpo e macio.
2. Borrife SURFOX-N na superfície.
3. Seque a superfície com SURFOX POWERCLOTH.
Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.

ATENÇÃO! Certifique-se de remover todo o excesso da solução eletrolítica SURFOX e neutralize a
superfície. A não observância a estas medidas
resultará na formação de depósitos na superfície do
aço inoxidável, causados por resíduos de sal
inorgânico presentes no ácido fosfórico.
Coloque a manta de limpeza
Limpe a solda usando a máquina SURFOX e as soluções
eletrolíticas SURFOX. Trabalhe em apenas 60 cm de solda a
cada vez.
Nota: a manta de limpeza deve ser mantida úmida – evitar
excessos, impedindo que o líquido pingue.
1. Após a limpeza da solda, utilize um pano limpo ou toalha
de papel como rodo na área afetada, enxugando da
esquerda para a direita. Descarte o pano ou toalha de
papel.
Após limpar a solda com a máquina SURFOX, a solução
eletrolítica deve ser neutralizada.
Pressione firmemente na ponta de tungstênio

1. Borrife a área afetada com o neutralizador SURFOX-N,
deixando o produto agir por 15 segundos.
2. Utilizando um pano limpo ou toalha de papel como rodo,
enxague a área afetada da esquerda para a direita.
De carte o pano ou toalha de papel.
Nota: A não neutralização ou neutralização incorreta
incorrerá em manchas na superfície, devido à formação
de resíduos de sal.

Remova a pistola com a manta e
o anel de fixação instalados
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Acessórios

Acessórios
A) Inserções
Eles são feitos de tungstênio de alta qualidade.

Depósitos de sal causados
por neutralização e enxágue
inadequados.

As mantas de limpeza são disponíveis em diferentes
formatos e tamanhos:.
Ponta estreita de tungstênio 90° Código: 54-B 036
Use com manta de limpeza 54-B 026 ou 54-B 027
e anel de fixação 54-B 002. 10 unidades por embalagem.
Ponta de tungstênio 90° Código: 54-B 038
Use com manta de limpeza 54-B 028 e anel de fixação
54-B 020. 10 unidades por embalagem. .

Limpador SURFOX-N
e neutralizante
Código:
500 ml
5L
20 L
208 L

54-A 023
54-A 026
54-A 027
54-A 028

ATENÇÃO! Pontas muito gastas podem danificar
as mantas de limpeza.

B) Soluções eletrolíticas

SURFOX POWERCLOTH
Código:

54-B 090

SURFOX-T

Solução eletrolítica para
limpeza pesada

Limpa de 1 a 1,5 metro de solda por minuto

500 ml

Código: 54-A 003

1.5 litros

Código: 54-A 005

5 litros

Código: 54-A 006

20 litros

Código: 54-A 007

208 litros

Código: 54-A 008

Embalagem padrão: 1 Quantidade por caixa: 12

Embalagem padrão: 1 Quantidade por caixa: 4
Embalagem padrão: 1 Quantidade por caixa: 1
Embalagem padrão: 1 Quantidade por caixa: 1
Embalagem padrão: 1 Quantidade por caixa: 1
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C) Mantas de limpeza
As mantas de limpeza SURFOX são feitas de uma
com-plexa combinação de polímeros sintéticos de
alta condutivi-dade, extremamente resistentes e
que oferecem excelente estabilidade térmica.
Para maior vida útil, remova a manta e neutralize
com SURFOX-N ao final de cada dia de trabalho.

Características
•
•
•
•
•

Flexíveis: Podem ser dobradas de várias formas
Superfícies mais macias
Utilizáveis de ambos os lados
Maior vida útil
Altamente condutivas (condutividade 4x maior
que as mantas da geração anterior)

As mantas de limpeza estão disponíveis em três tamanhos:
Manta de limpeza padrão
Código: 54-B 026
Dimensões: 46 mm (comprimento) x 24 mm
(largura) x 4 mm (espessura)
USE COM :

Manta de limpeza para cantos internos
Código: 54-B 027
Dimensões: 60 mm (comprimento) x 38 mm
(largura) x 2 mm (espessura)
USE COM :

Os anéis de fixação PTFE são projetados para reter as
mantas de limpeza nas pontas de tungstênio.
Disponíveis em dois tamanhos:
Anel de fixação estreito para
mantas estreitas
Código: 54-B 020
Use com pontas estreitas.
10 unidades por embalagem.
Anel de fixação para mantas padrão
Código: 54-B 002
Use com pontas padrão.
10 unidades por embalagem

54-B 036

Manta estreita de limpeza
Código: 54-B 028
Dimensões: : 46 mm (comprimento) x 24 mm
(largura) x 2 mm (espessura)
USE COM :

D) Anéis de fixação PTFE

54-B 036

54-B 038

E) Escova de fibra de carbono
Escova de fibra
de carbono
Código: 54-B 200
Ser montado em
basic-varinha.
5 per pacote.

Adaptador de reposição
para basic-varinha,
escova de fibra de
carbono

Código: 54-B 150

Basic-varinha
No: 54-B 200
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Características de segurança

Dados técnicos

Dados técnicos

Características de segurança

MODELO: SURFOX BASIC

A) Faíscas na ponta/peça-obra

CÓDIGO DA PEÇA: 54–D 046

A máquina SURFOX apresenta um sistema com inversor que monitora a tensão elétrica a cada milisegundo.
O funcionamento da máquina é automaticamente
interrompido quando a ponta toca a peça-obra
(contato metal com metal). Caso haja um curto-circuito,
o sistema cortará a energia automaticamente para evitar
danos no equipamento.

TENSÃO DE ENTRADA: 220V, 50/60 Hz
TENSÃO DE SAÍDA: 12-30 V, AC
CORRENTE DE ENTRADA: 2 Amps
CORRENTE DE SAÍDA: MAX 20 Amps

B) Temperatura interna

Sensores no interior da máquina controlam a temperatura
da unidade a fim de proteger seus componentes internos,
Caso a temperatura de operação estiver muito elevada,
a máquina será desligada e reiniciará automaticamente
quando a temperatura atingir um nível aceitável.

ATENÇÃO! A temperatura interna pode aumentar
por vários motivos: alta temperatura ambiente, falta
de circulação de ar apropriada ao redor da máquina,
flutuações na rede elétrica, etc.

C) Princípios básicos de corrente
elétrica AC/DC
A Corrente Alternada (AC) ﬂui em um sentido e depois em
outro, mudando continuamente de direção. Uma corrente
elétrica AC altera-se continuamente entre positiva (+)
e negativa (-).
A Corrente Contínua (DC) ) sempre ﬂui na mesma direção,
mas pode aumentar e diminuir. Uma tensão elétrica DC é
sempre positiva, mas pode aumentar e diminuir.
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Garantia e serviço
A) Política de garantia

Todos os sistemas de limpeza SURFOX da WALTER e
seus acessórios são inspecionados e testados antes do
embarque, estando livres de qualquer defeito de material ou
falha de montagem. Na eventualidade de um problema no
funciona-mento, dentro do prazo de um ano da data da
compra original, favor ligar para a WALTER (11) 3783-9500
ou enviar um e-mail para atendimento@walter. com. Se a
análise do produto comprovar que o problema foi
ocasionado por material defeituoso ou problema de
fabricação, a WALTER irá reparar o produto (ou substituilo,
a nosso critério) gratuitamente. Esta garantia não se aplica
quando : manutenções normais forem necessárias,
desgastes normais de utilização, reparos ou substituições
realizadas por pessoal não autorizado e defeitos
ocasionados por acidentes, modiﬁcações, utilização de
acessórios impróprios, uso e abuso de utilização que
excedam a capacidade do equipa-mento ou mesmo seu
uso após um defeito parcial. Nenhuma outra garantia,
escrita ou verbal, está autorizada.
Sob nenhuma condição a WALTER será responsável por
qualquer prejuízo causado indiretamente, acidentalmente
ou por consequência da venda deste produto. Isto é válido
tanto dentro do período de garantia como fora dele.
Esta garantia lhe proporciona direitos especíﬁcos. As
condições contidas nesta garantia não se destinam a limitar,
modiﬁcar, tirar, negar ou excluir quaisquer garantias
estabelecidas em qualquer legislação municipal ou estadual.
Na medida do exigido por lei, as disposições em qualquer
cidade, estado ou legislação federal no que diz respeito a
garantias têm prioridade sobre as disposições da presente
garantia.

B) Reparos e serviço
Ao enviar a unidade para reparos:
• Drene a solução eletrolítica SURFOX do tanque
• Use a caixa de envio original
• Use material de acondicionamento suﬁciente
• Despache em um palet pequeno
• Forneça a descrição detalhada do problema, bem
como nome, endereço, telefone e fax da empresa, e
pessoa de contato.
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