KARTA INFORMACYJNA

CleanWay 143
Wodnorozcie czalny rodek myj cy

OPIS PRODUKTU:
CleanWay 143 jest alkalicznym rodkiem myj cym o redniej mocy stosowany w
przemy le do usuwania emulsji mineralnych, półsyntetycznych i syntetycznych,
olejów nieemulguj cych, rodków do obróbki plastycznej, olejów hartowniczych i
zanieczyszcze ze stali, stopów aluminium i tworzyw sztucznych.
CleanWay 143 zalecany jest do stosowania w myjkach zanurzeniowych,
ultrad wi kowych oraz natryskowych do mycia detali elaznych i nie elaznych.
CleanWay 143 łaczy w sobie dobre własno ci myj ce z niskimi temperaturami
roboczymi.
CleanWay 143 zalecany jest równie do mycia tworzyw sztucznych, gum i szkła.

ZASTOSOWANIE:
CleanWay 143 jest rekomendowany do:
− mycia du ych i małych detali po obróbce mechanicznej;
− usuwania olejów po frezowaniu i hartowaniu.
− ultrad wi kowego mycia detali;
− immersyjnego mycia detali
− mycia cz ci po obróbce cieplnej;
− usuwania mi dzyoperacyjnych rodków antykorozyjnych przed
malowaniem lub operacjami nast pczymi;
− mycia opakowa z tworzyw sztucznych
− usuwania pozostało ci po rodkach do tłoczenia/ci gnienia po
operacjach obróbki plastycznej;
− mycia wibracyjnego

WŁA CIWO CI I ZALETY:
- dobre własno ci myj ce i dobra zwil alno
metali- pomaga utrzyma myte cz ci w
czysto ci zapobiegaj c ponownemu osadzaniu si zanieczyszcze na umytych detalach;
- wszechstronny – mo e by u ywany w myjkach niskoci nieniowych, ultrad wi kowych
oraz zanurzeniowych zarówno w wodzie twardej i mi kkiej
- znajduje zastosowanie w zakresie temperatur 20-70oC

SPOSÓB U YCIA:
CleanWay 143 mo e by mieszany z wi kszo ci rodzajów wody. Wła ciwe st enie
zale e b dzie od metody aplikacji, temperatury, czasu u ytkowania, intensywno ci procesu
mycia i rodzaju zanieczyszcze .

Zalecane st

enia pocz tkowe

Rodzaj mycia
Mycie zanurzeniowe ( immersyjne)
Mycie ultrad wi kowe
Mycie Natryskowe ( niskoci nieniowe)

Zalecane
st enie

4 % - 10%
4% - 10%
2% - 4%

Zalecana temperatura
pracy

20 – 70 oC
20 – 70 oC
50-70 oC

Współczynnik refraktometru wynosi 5,0

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE:
WYGL D
ZAPACH
CI AR WŁA CIWY
pH ( r-r 5%)

jasny płyn
łagodny
1,06 w 20°C
11,5

PRZEWÓZ I MAGAZYNOWANIE:
Chroni przed mrozem. Przechowywa w temperaturze od 5 do 35°C.

OPAKOWANIE:
20, 208 litrów

KARTA BEZPIECZE STWA PRODUKTU:
Wszystkie informacje dotycz ce Zdrowia, Bezpiecze stwa i rodowiska oraz inne
specyficzne informacje powinny by zaczerpni te z Karty Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.

