ES00319-XXX-

ES00319-XXX-

DEOX ECO ALL

Priemyselný prací prostriedok na báze vody

POPIS
Produkt je vysoko koncentrovaný čistiací prostriedok s
nízkou penivosťou . Je určený na čistenie hliníka,
železa, liatiny a oceľový ch súčiastok za použitia
pracích zariadení. Vhodný je zvlášť pre čistenie
zvyškov tukov, olejov, uhľovodíkov a ich derivátov
typický ch pre priemyseľné odvetvie.

Monitorovanie koncentrácie pracieho roztoku
A) Stanovením alkalinickej rezervy
Procedúra:
Na stanovenie koncentrácie sa použije sada Minilabor
s indikátorom nitrazínová žltá s faktorom 1,3.

Pomáha predchádzať korózii a tvorbe hrdze na
umytý ch kusoch po dobu niekoľko tý ždňov. Trvanie
ochrany závisí od podmienok v skladový ch a vý robný ch
priestoroch. Produkt sa skladá zo zmesy povrchovo
aktívný ch látok pochádzajúcich z prírodný ch extraktov.
Je ľahko biologicky rozložiteľný a je doplnený
protikorózý mi aditívami na ochranu pred oxidáciou
železitý ch materiálov. Produkt je odporúčaný pre
aplikácie, kde je potrebné umytie netoxický m a
neagresívnym produktom. Tento produkt neprispieva k
uvoľňovaniu prchavý ch organický ch zlúčenín (VOC) do
prostredia a nie je klasifikovaný ako nebezpečný .

B) Refraktometrická metóda
Koeficient refraktometra = 3
VAROVANIE
Odporúčame kontaktovať náš zákaznícky servis pred
použítím pre zaistenie správneho použitia produktu.
Tento produkt je len pre profesionálne použitie

POUŽITIE
Priemyselné pracie systémy: práčky, sprejové
kabíny, umý vacie tunely, ultrazvukové práčky,
ponorné systémy a pod.
Produkt môže byť použitý aj v pracích systémoch ktoré
operujú pri tlakoch cez 100 barov a teplote do 60°C v
závislosti od druhu znečistenia.

INŠTRUKCIE K POUŽITIU
V závislosti od druhu a miery znečistenia je
doporučená koncentrácia 1% - 5%.
Je odporúčané dobre vysušiť kusy po umytí.

PRIEMERNÉ CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI*
Charakteristika

Metóda

U.m.

Hodnota

Hustota pri 20°C

ASTM D 7042

Kg/lt

1,051

Viskozita pri 40°C

ASTM D 7042

cSt

4,68

Viskozita pri 100°C

ASTM D 7042

cSt

N.A.

Viskózny index

ASTM D 2270

-

N.A.

Bod vzplanutia V.A.

ASTM D 92

°C

N.A.

*Tieto dáta netvoria špecifikáciu
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