DD 4126 - ECOSOLVENT ZERO
OMINAISUUDET
• Monitoimiliuotin, vapaa vaarallisista merkinnöistä alhainen
VOC-pitoisuus, erinomainen puhdistamiseen, rasvanpoistoon sekä
muiden jäämien eliminointiin (myös merkintöjen)
metallikomponenteilta ja mekaanisilta osilta.
• Valmistettu ympäristöystävällisillä ainesosilla. Turvallinen
vaihtoehto perinteisille myrkyllisille ja vaarallisille liuottimille, kuten
kloorioiduille yhdisteille, asetoneille, NMP:lle ja alkoholeille.
• Sisältää korroosiota estäviä ainesosia, jotka suojaavat
metallipintoja puhdistusprosessin ajan.
• Huomioi maalipinnat ja eri materiaalit: erityisesti sopiva
pintojen ennaltaehkäisevää käsittelyä varten maalamisessa.
• Tuotteen erinomaiset rasvan -ja lianpoisto ominaisuudet nopealla
haihtuvuudella takaavat nopean ja tehokkaan puhdistusprosessin
säästäen työvoimaa ja tuotetta.
• Ekosuunniteltu tuote.

SOVELTUVUUS JA ANNOSTELU
• Tuote huomioi suurimman osan metalleista ja materiaaleista.
Herkkäpinnotteista maalia tai materiaalia varten tulee testata
tuotteen sopivuutta ensin pienessä mittakaavassa.
• Laita laimennettua tuotetta pinnalle. Anna sen vaikuttaa muutama
sekunti, jonka jälkeen pyyhi mikrokuituliinalla tai paperilla. Vaikean
lian poistamiseksi voi olla tarvittavaa toistaa prosessi.
• Valmis käytettäväksi.

TEKNISET OMINAISUUDET
Ominaisuus

RAHTI FORMAATTI

Arvo

Väri

Homogeeninen liuos.
Asettumista saattaa syntyä
nesteen ollessa levossa.
Väritön. Ei lisättyjä väriaineita.

Haju

Ominainen liuottimelle

Tilavuus

1,000 - 1,020 Kg/m³

pH

10.5-11.5

Veteen liukenevuus

Liukeneva

Leimahduspiste

64ºC

VOC-pitoisuus

11%

Silikonit

0%

Fysikaalinen tila 20ºC

Tekninen tuote teollisuuteen, jolla on erityinen suorituskyky.

• Jerrykanisteri

220 x 180 x 300 mm

x60
10 Litraa

• 60 Jerrykanisteria per paletti
• 20 Jerrykanisteria per taso
3 tasoa per paletti

Muita formaatteja voi pyytää.

LISÄOSAT
MQ17- Muovinen hana

MQ 17

MQ 15

MQ 38

MQ 39

MQ15- Suihkepullo 0.5 L
MQ38- Ruiskutin 7 L
MQ39- Ruiskutin 1.5 L

Vapaa silikoneista.
Ei tuota vaarallista jäteainesta ympäristölle eikä terveydelle.
89% vähemmän VOC-päästöjä verrattuna perinteisiin
liuottimiin.
Vapaa vaarallisista merkinnöistä.
Todella tehokas: puhdistaa kaiken materiaalin nopeasti
antaen käyttäjän jättää taakseen perinteiset vaaralliset
sekä myrkylliset teolliset rasvanpoistajat.
Maahantuoja:
Eko Eko - Ekological and Ekonomical Solutions Oy
Haarlankatu 4 F, 33230 Tampere
puh. 020 769 8720 | myynti@ekoeko.fi | www.ekoekoshop.fi
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