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DET EM PLUS/OF

Systémový čistiaci prostriedok

POPIS
DET EM PLUS/OF je silný čistiací prostriedok s
vysokou alkalickou rezervou a bez biocidov. Je to
vodný roztok s obsahom vysoko účinných povrchovo
aktívných látok a konzervačných činidiel.
Má silné detergenčé účinky a efektívne dezinfikuje, čo
pomáha s ostraňovaním nečistôt a kalu v strojoch
alebo centrálných systémoch kde je používaná vodou
riediteľná obrábacia kvapalina. Ide o veľmi praktický
produkt, nakoľko je možné ho používať za bežného
chodu stroja.
Produkt môže byť použitý ako detergenčá a
dezinfekčná prísada do emulzií. Taktiež aj ako
náhrada konzervačného činidla v emulzii.

POUŽITIE
DET EM PLUS/OF je vhodný pre čistenie a dezinfekciu
jednotkových strojov ako aj centrálných systémov,
nádrží a potrubí. Obsahuje vo vode rozpustné aditíva
pre zlepšenie životnosti, batkeriálnej oddolnosti,
detergenčných vlastností a výkonnosti
vodorozpustných obrábacích kvapalín.

INŠTRUKCIE K POUŽITIU
Detergencia a dezinfekcia:
Produkt je vhodný pre použitie pri výmene emulzie, keď
je potrebné zaistiť aby čerstvá emulzia nebola
kontaminovaná bakteriálnými alebo hubovými zvyškami
nachádzajúce sa v stroji po výmene použitej emulzie.
Pred vyprázdnenim nádrže alebo centrálneho systému,
pridajte 1-2% produktu do emulzie, priamo do nádrže
alebo v bode najväčšieho pohybu. Po 24 hodinách
musí byť emulzia vymenená a možné zvyšky
vypláchnuté.
Konzervačné účinky:
Ak chcete:
-Vylepšiť čistotu stroja a detergenciu emulzie,
-Udržať emulziu stabilnú v čase nepoužívania,
-Zvýšit oxidačnú ochranu a zmierniť zápach emulzie,
Pridajte 0,5% produktu do emulzie v bode najvačšieho
pohybu.
Pred použitím na meďi alebo iných žltých kovoch,
prosím kontaktujte Vášho dodávateľa.

PRIEMERNÉ CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI*
Farba

Metóda

U.m.

Hodnota

-

-

Bezfarebná až
mierne žltá farba

Z ápach

P.O. 10.50

da 0 a 3

Typický

Hustota pri 20°C

ASTM D 7042

Kg/lt

1,016

pH

P.O. 10.11

UpH

10,6

*Tieto dáta netvoria špecifikáciu
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