50 - 50 Čistič tepelných výmenníkov
Profesionálny odstraňovač minerálnych usadenín a vodného kameňa
Rozsah použitia:
Čistenie a údržba teplovýmenných plôch všetkých typov tepelných
výmenníkov a chladiacich systémov. Čistenie chladiacich okruhov
vstrekovacích lisov a foriem.
Spôsob použitia:
V závislosti od hrúbky vrstvy vodného kameňa a minerálnych usadenín
prípravok narieďte teplou vodou v pomeroch 1:4 až 1:20, naplňte čistený
systém a nechajte podľa potreby cirkulovať v uzatvorenom okruhu 2 – 8
hodín. Počas čistenia udržujte hodnotu pH čistiaceho roztoku v rozmedzí
hodnôt pH 1 – 2, pri nameraní vyšších hodnôt hodnotu pH znížite pridaním
čističa do roztoku. Po ukončení čistenia použitý roztok zneutralizujte vodou
a vyčistený systém dôkladne prepláchnite nariedeným roztokom výrobku
Metaflux 75-24.
Vlastnosti výrobku:
• Nenarušuje oceľové, medené a mosadzné povrchy, zliatiny a gumové
tesnenia.
• Zaisťuje rýchle a dokonalé odstránenie minerálnych usadenín, hrdze
a vodného kameňa.
• Obnovuje správnu funkciu čistených zariadení.
• Plne nahrádza mechanické odstránenie minerálnych usadenín a vodného
kameňa.
Upozornenie:
Odstránením vrstvy minerálnych usadenín a vodného kameňa sa môžu
objaviť skryté chyby povrchu čisteného materiálu ako napr. prehrdzavenie
spôsobené hĺbkovou koróziou. Za tieto chyby nenesie naša spoločnosť
žiadnu zodpovednosť. Pred prípadným uskladnením vstrekovacej formy a
ostatné vyčistené zariadenia nakonzervujte napr. produktmi Metaflux 70-39
alebo 75-22.
Bezpečnostné pokyny :
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte
znášanlivosť podkladového materiálu.
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