Curățătorii
Fișă Tehnică

Interflon Degreaser EM30+
Agent puternic de curățare și degresare
Interflon Degreaser EM30+ cu Tehnologia F-Active este un degresant la rece foarte puternic, cu un miros natural ușor, compus din
hidrocarburi aromatice eteri de glicol și solvenți. Acest lucru are ca rezultat un excelent efect de degresare / curățare. După curățare,
produsul se evaporă fără a lăsa reziduuri în urmă. Rata de evaporare este aleasă astfel încât produsul să aibă suficient timp la dispoziție
pentru a dizolva murdăria.
Interflon Degreaser EM30+ listat de NSF pentru utilizarea în industria alimentară drept degresant și pentru îndepărtarea adezivilor.

Aplicații

Interflon Degreaser EM30+ este dezvoltat special pentru curățarea pieselor puternic poluate cu reziduuri de ulei sau de grăsime,
murdărie, reziduuri de murdărie și de vopsea pe piese, cum ar fi lanțurile motoarele, mașinile placări, suprafețe de alunecare, pardoseli
din ateliere etc.

Avantaje
1
1
1
1

proprietăți de curățare bune în caz de poluare excesivă
eficacitate pe termen lung datorită evaporării lente
se evaporă fără a lăsa reziduuri în urmă
Potrivit pentru utilizarea în medii HACCP

Instrucțiuni de utilizare

Se aplică un strat subțire de Interflon Degreaser EM30+ pe obiectul care urmează a fi curățat. Pentru rezultate optime se aplică întâi Interflon Degreaser EM30+ timp de câteva minute înainte de a șterge murdăria. În cazul utilizării în industria alimentară, toate produsele
alimentare și materialele de împachetat trebuie îndepărtate sau acoperite înainte de curățare. După utilizare, toate suprafețele trebuie
spălate cu o soluție cu detergent și clătite cu apă potabilă.
Se recomandă testarea pe o zonă mai puțin vizibilă pentru a vă asigura că agentul de curățare nu afectează în mod negativ sau nu deteriorează suprafața de curățat. A nu se aplica pe suprafețe fierbinți. La curățarea zonelor verticale de mari dimensiuni, produsul se aplică
de jos în sus asigurând că întreaga zonă este acoperită. Îndepărtarea murdăriei este mai ușoară dacă se începe de sus, într-o direcție
descendentă, pentru a nu lăsa urme. Nu se utilizează, respectiv nu se lasă produsul să se usuce în lumină solară directă.
Notă: Interflon Degreaser EM30+ este un agent de curățare foarte puternic, care poate deteriora elastomerii și cauciucul.

Caracteristici

Titluvaloare

Titlunormă

Compoziție

Amestec de solvenți și aditivi

-

Culoare

Incolor

-

Miros

Caracteristic

-

Densitate 20°C

0.82 g/cm3

-

Viscozitate dinamică 20°C

Nedefinit

-

Temperatura cea mai ridicată aplicare

30°C

-

Termen valabilitate*

2 ani

-

Viteză evaporare

15 (ether = 1)

-

Presiunea vapori 20°C

Nedefinit

Număr de înregistrare NSF

128500

NSF

K1, K3

Halal

Da

Kosher

Da

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedesfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea
produsului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca
garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industriale. Calitatea
produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest
document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
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