Temi̇ zleyi̇ ci̇ ler
Teknik Özellikler

Interflon Degreaser EM30+
Güçlü temizleyici ve yağ çözücü
F-Active teknolojisi içeren Interflon Degreaser EM30+, aromatik olmayan hidrokarbonlar, glikol eter ve solventlerle oluşturulmuş hoş ve
doğal kokulu soğuk bir yağ çözücüdür (degreaser). Bu formülasyonu onu mükemmel bir temizleyici ve yağ çözücü haline getirir. Temizleme sonrası ürün geride hiçbir iz ve kalıntı bırakmadan buharlaşıp kaybolur. Interflon Degreaser EM30+, gıda işleme endüstrisinde
kullanım için, kayıt numarasıyla yapışkan temizleyici ve yağ sökücü olarak NSF belgelidir.

Uygulama alanları

Interflon Degreaser EM30+ çalışma ortamı ve atölyelerdeki motor, zincir, makine, plakalarda, yüzeylerde, parçalarda, tabanda oluşan
yağ ve gres birikintileri, ağır kirler, topaklar, boya kalıntıları temizlemek için özel olarak geliştirilmiştir.

Sağladığı avantajlar
1
1
1
1

Aşırı kirli durumlar için geliştirilmiş temizleme özelliği
Uzun süre etkili olabilir
Kalıntı ve iz bırakmaz
HACCP uygulamaları için uygundur

Kullanma talimatı

İnce bir tabaka oluşturacak şekilde Interflon Degreaser EM30+’ı uygulayın. Uyguladıktan sonra birkaç dakika bekleyiniz. Gıda
endüstrisinde kullanımdan önce gıda ürünleri ve ambalaj makineleri örtülmeli veya yapılabiliyorsa ortamdan kaldırılmalıdır. Uygulamadan sonra yüzeyler deterjanla temizlenip, temiz suyla durulanmalıdır.
Uygulanacak yerin malzemesinden emin olmadığınız hallerde, uygulama yapılacak yüzeylerde küçük bir alanda bir ön test yapılmasını
tavsiye ederiz. Sıcak yüzeylere uygulamayınız. Geniş düşey yüzeylerde püskürtmeye en aşağıdan başlayarak üste doğru uygulayınız;
ancak temizlerken yukarıdan aşağıya doğru bir yön izleyiniz. Direk güneş ışığında kurumaya maruz bırakmayın. Dikkat: Interflon Degreaser EM30+ kauçuk ve elastomer parçalara zarar verebilecek çok güçlü bir temizleyicidir.

Özellik

Verim

Yöntem

Bileşim

Solvent karışımı ve katkılar

-

Renk

Renksiz

-

Koku

Karakteristik

-

Yoğunluk 20°C

0.82 g/cm3

-

Dinamik viskozite 20°C

Bu bilgi mevcut değil

-

En yüksek uygulama sıcaklığı

30°C

-

Raf ömrü*

2 yıl

-

Buharlaşma hızı

15 (ether = 1)

-

20°C buhar basıncı

Bu bilgi mevcut değil

-

NSF kayıt numarası

128500

NSF

K1, K3

Halal

Evet

Kosher

Evet

* Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde. Ürün kalitesini garanti etmek için <0°C depolama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır.

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin
kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir.Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda’nın tescilli marka ve ürünleridir. Tipik özeliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme
çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir.
değişiklikler yapabilir.
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