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P Á J E C Í     V O D A 
 

R o g a l   6 
----------------------------------- 

 
Rogal 6 je pájecí voda (tavidlo) pro měkké pájení oceli, barevných kovů, niklu, mědi i nerezavějící 
oceli. Pro měkké pájení ocelí s pozinkovaným povrchem je určena modifikace s označením    
Rogal 6 ZnFe. 
 
Charakteristika: 
Rogal 6 je bezbarvá mírně zakalená kapalina velmi slabého zápachu, pH při 20oC činí 1,7 a 
případné usazeniny při delším skladování nejsou na závadu. 
Při práci je třeba používat ochranné pomůcky (chránit pokožku i oči před přímým stykem). 
 
Rogal 6 je žíravina ! Označení - symbol C. 
 
Použití přípravku: 
Pájecí voda Rogal 6 je určena pro měkké pájení pájkou SnPb. Pájené povrchy musí být zbaveny 
nečistot a mastnoty. Takto upravené povrchy pokapeme nebo potřeme tavidlem a po pájení postačí 
pájená místa osušit (otřít hadrem). Při pájení barevných kovů je možné provést naředění pájecí 
vody v poměru 1 : 1 vodou. 
Základní verze Rogal 6 neobsahuje chloridy, proto okolí pájeného místa není v zásadě napadáno 
korozí. Pájecí vodu nedoporučujeme používat v elektrotechnice. 
Modifikace Rogal 6 ZnFe je určena speciálně na pozinkované povrchy. 
Protože přípravek Rogal 6  je žíravina, doporučujeme pracoviště odsávat nebo větrat. 
 
Balení přípravku: 
Rogal 6 se prodává v obalech pro malospotřebitele 200 ml s kapátkem, nebo ve vratných PE 
kanystrech 1 litr, 5 litrů, na etiketě je označení výrobku, označení žíraviny a R věty a S věty. 
Prázdné obaly určené k likvidaci postačí vypláchnout vodou a likvidovat jako běžný odpad nebo 
nepoškozené vrátit výrobci. 
Společnost EKOCHEM-PPÚ s.r.o. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-
KOM, a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění pod klientským číslem EK-F05020372. 
R věty: R 34 Způsobuje poleptání 
S věty: S 1/2  Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 
             S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou  
                      pomoc 
             S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 
                      nebo obličejový štít 
             S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 


