POLINOX CLEANER C
ПРЕПАРАТ ЗА ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ,
ПОЧИСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РЪЖДА НА
НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ
Характеристики и ефект
Препаратът Polinox Cleaner С е киселинна течност, която се използва за обезмасляване, почистване и премахване на ръжда от повърхнините на неръждаеми стомани с една
операция.
Той дава на повърхнината блясък, премахва
петната и е подходящ за крайно почистване
след сглобяване и за поддръжка на вече
работили съоръжения.
Особено е подходящ за отстраняване на варовикови и водни петна.
Като допълнение Polinox Cleaner С препаратът реновира пасивирания слой и увеличава
корозионната устойчивост.
Подходящ е също и за третиране на алуминиеви повърхнини.
Препаратът Polinox Cleaner С не съдържа
азотна и флуороводородна киселини и
хлориди. Употребата му не е свързана с
някакви ограничения.
Той не атакува повърхнината, върху която се
нанася и може да се използва периодично без
да влияе на качеството и.
Приложение
Препаратът Polinox Cleaner С се доставя като
течност готова за употреба.
Може да се нанася с четка, ролка, тъкан или да
се пръска с помпа. Нанася се само върху сухи
повърхнини.
Температурата, при която могат да се третират
0
повърхнините е между +5 и +30 С.
Времето за третиране е от 15 до 45 минути,
след което трябва да се измие обилно с вода,
като се предпочита да бъде със струя под
налягане.
По време на работа трябва да се спазват
инструкциите за употреба и се работи с лични
предпазни средства.
Срокът на годност е неограничен.

Технически данни
● форма на доставка: течност
● относително тегло: 1,17 кг/л
● работна температура: + 5 °C - + 30 °C
● рН: 1,6 – 1,8
● точка на запалване: незапалим
● време на действие: 15 до 45 минути
● приложение: не се разрежда
Опаковка
● IBC контейнер: 1170 кг (1000 л)
● варел: 234 кг (200 л)
● туба:
30 кг (24,5 л)
● туба:
10 кг (8,0 л)
● туба:
5 кг ( 4,0 л)
Преимущества
● препарат против ръжда, за почистване,
обезмасляване и блясък на повърхнините, възстановява корозионната
устойчивост
● разтваря дори най-упорити накипи и
варовикови натрупвания
Производител: POLIGRAT GmbH – Германия

