
Informace o produktu

Techniclean HP
Vodný vysokotkaký odmašťovací a čistící prostředek

Charakteristika
Castrol Techniclean™ HP je mírně alkalický víceúčelový průmyslový vodný odmašťovací a čistící prostředek s obsahem
biologicky odbouratelných povrchově aktivních látek a inhibitorů koroze.

Použití
Techniclean HP je mezioperační víceúčelový průmyslový čisticí prostředek, vhodný pro aplikaci ponorem nebo
postřikem. Byl speciálně vyvinut pro použití ve vysokotlakých odmašťovacích zařízeních a také odjehlovacích zařízeních.
Techniclean HP efektivně odstraňuje emulgovatelné oleje, lehké řezné a vysekávací oleje, mazací oleje, měkké
protikorozní ochranné filmy a znečištění.

Doporučená koncentrace 1 - 4 %

Teplota použití pokojová až 65 °C

Pracovní tlak na trysce až 1000 bar

 
Optimální podmínky použití závisí na požadavcích konkrétní aplikace a na množství a charakteru nečistot, které mají být
odstraněny.

Výhody
Efektivně zamezuje tvorbě pěny - ochrana před nebezpečnou kavitací vysokotlakých čerpadel
Excelentní deemulgační vlastnosti poskytují snadné odstranění nečistot a prodlužují životnost lázně - snížení nákladů
na údržbu a likvidaci
Zanechává na povrchu dočasný protikorozní film - minimalizace zmetkovitosti a zvýšená produktivita
Všestrannost - kompatibilní s různými druhy kovů, vhodný pro tvrdou i měkkou vodu - možno konsolidace používaných
produktů
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Technické parametry

Název Metoda Jednotky Typické hodnoty

Vzhled vizuální - světle žlutá kapalina

Hustota při 15 °C DIN 51 757 kg/m3 1040

pH (5%) - - 9,3

Aby se zabránilo znehodnocení produktu, udržujte kontejner/sud s produktem vždy pečlivě uzavřený. Pro optimální
stabilitu produktu skladujte mezi 5 až 45 °C, na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření,
přednostně v místnosti. Chraňte před mrazem a průnikem vody.
Další informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.
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V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméne nekteré údaje mohou podléhat zmenám vzhledem
ke zmene formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek muže být bez predchozí konzultace s
námi používán výše uvádeným zpusobem. Použití výrobku jiným zpusobem, než odpovídá úcelu použití, muže být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku
uvádena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpecnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpecnostním listu. Zmena technických parametru vyhrazena.
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