ECOCLEAN 2000
Produkt do wytrawiania i pasywacji

WŁAŚCIWOŚCI
ECOCLEAN 2000 to produkt przyjazny dla środowiska, pozbawiony jonów chloru i przeznaczony do
oczyszczania powierzchni ze stali nierdzewnej poddanych różnego rodzaju mechanicznym obróbkom
wykończeniowym, idealny do usuwania niewielkich warstw tlenków.
Zapewnia idealne oczyszczenie stali nierdzewnej, ułatwiając jej pasywację już przy jednokrotnej obróbce.
Nie generuje gazów podczas obróbki.
Może być stosowany również do usuwania tlenków z powierzchni aluminiowych i ze stopów aluminium.
Podczas użycia nie powoduje powstawania szkodliwych gazów.

ZASADY UŻYCIA

Produkt ECOCLEAN 2000 jest
gotowy do użycia.
Należy go nakładać plastikowym
pędzelkiem (PC00223 i PC00278),
a
w
przypadku
większych
powierzchni można użyć pompy
niskociśnieniowej (PC00353) lub
gotowych do użytku opakowań
z dozownikiem w aerozolu.
Nie zaleca się nakładania na
gorące powierzchnie blaszane
(> 45°C) oraz na powierzchnie
poddane bezpośredniemu działaniu
promieni słonecznych.

Czas reakcji może wahać się od
kilku minut maksymalnie do
2 godzin. Po upływie tego czasu
może
nastąpić
nadmierne
zmatowienie poddanej obróbce
powierzchni.
Aby dokładnie określić czas,
zaleca
się
przeprowadzenie
testów na próbkach.

Po zakończeniu obróbki, detale
należy
poddać
procesowi
dokładnego
czyszczenia
pod
wysokim ciśnieniem. Aby zapewnić
uzyskanie optymalnych rezultatów,
zaleca
się
przeprowadzenie
końcowego mycia z wykorzystaniem wody demi. Celem
zapobieżenia powstawaniu plam
i zacieków, proces ten często jest
łączony
z
innego
rodzaju
obróbkami wykończeniowymi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Należy stosować odpowiednie Środki ochrony indywidualnej i przestrzegać zaleceń podanych w karcie
charakterystyki.
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ZUŻYTA WODA
Pozostała po myciu woda zawiera kwasy i dlatego też, przed jej odprowadzeniem do kanalizacji, należy
poddać ją procesowi zobojętniania i oczyszczania.
Przypomina się, że utylizacja wody przemysłowej wymaga uzyskania zezwolenia właściwych władz oraz, że
firma Delmet może dostarczyć Państwu ręczny lub automatyczny sprzęt wykorzystywany do tego typu
procesu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Ecoclean 2000 jest dostępny w następujących opakowaniach:
ECOCLEAN 2000 opak. 6 x 850 g (PC01080)
ECOCLEAN 2000 opak. 10 kg (PC00031)
ECOCLEAN 2000 opak. 30 kg (PC00032)
ECOCLEAN 2000 opak. 1000 kg (PC00034)

