
Termékadatok

Techniclean HP
Nagynyomású mosókhoz alkalmazható tisztítószer

Leírás
A Castrol Techniclean™ HP biológiailag lebomlani képes felületaktív adalékot és korróziógátló adalékot is tartalmazó
kismértékben lúgos kémhatású vizes bázisú ipari tisztítószer

Alkalmazási Terület
A Techniclean HP elsősorban különböző  anyagokból készült fémalkatrészek, gépelemek
nagynyomású folyadéksugárral vagy ipari mosóberendezésben végzett műveletközi tisztítására alkalmazható.
Használatával a fémmegmunkáló folyadékok, kenőolajok, korrózióvédő  maradványok valamint fémforgácsok és
általános porszerű  szennyeződések egyaránt hatékonyan eltávolíthatóak.

Használati Feltételek
 
 
 
 
 

Az optimális használati feltételek a szennyeződés jellegétől és mennyiségétől függően eltérőek lehetnek.

koncentráció tartomány 1 - 4 %

hőmérséklet tartomány környezeti hőmérséklettől 65 oC-ig

szórási nyomás max. 1000 bar

Előnyök
Hatékonyan csökkenti a habképződést - a nagynyomású mosók kavitációs károsodásának kockázata minimálisra
csökkenthető
A kiemelkedő   demulzifikációs tulajdonság lehetővé teszi a fürdő  élettartamának meghosszabbítását - a karbantartási
és az ártalmatlanítási költség csökkenthető
Átmeneti védőréteget képez a korrózióval szemben - az alkatrészek műveletközi károsodásának kockázata
csökkenthető, a termelékenység fokozható
Sokoldalúan felhasználható, lágy és kemény vízzel egyaránt hígítható - a készletezési költség csökkenthető
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Speciális Jellemzők

Név El járás Egység Technic lean  HP

megjelenés szemrevételezés  tiszta, halványsárga folyadék

sűrűség 15 °C-on DIN 51 757 kg/m³ 1040

pH érték (5 %-os vizes oldatban)   9.3

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol
az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő  jelzések
elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző  napon, vagy 0
°C alatt tárolni.
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Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.
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