
Interflon Fin Degreaser EM30+ (Aerosol)

AVFETTINGSMIDDEL I AEROSOLFORM MED NATURLIGE LØSEMIDLER

Produktbeskrivelse
Fin Degreaser EM 30+ er et meget kraftig kaldavfettingsmiddel med en mild, naturlig duft og er
sammensatt av aromatfrie hydrokarboner, glykoletere og naturlige løsemidler. Dette resulterer i
utmerket avfettingseffekt. Etter rengjøringen fordamper produktet uten å etterlate noen rester.
Fordampingshastigheten er valgt slik at produktet har lang nok virketid til å løse opp smusset uten å
etterlate et vått sjikt i lang tid etter rengjøring. Som drivgass anvendes CO2.
Akseptert av NSF for bruk innen næringsmiddelindustrien som avfetter, klister- og limfjerner (NSF
K1 og K3) med registreringsnummer 128501.

Anvendelse
Fin Degreaser EM 30+ (aerosol) er spesielt utviklet for rengjøring av gjenstander som er sterkt
tilsmusset med smøremiddelrester eller rester av grease, smuss og maling, så som kjeder, motorer,
maskiner, metallplater, glideflater, gulv på arbeidsplasser, etc. Dette produktet er et svært godt
alternativ til aceton.

Fordeler

Gode rengjøringsegenskaper der det er sterk tilsmussing• 
Godt alternativ til aceton• 
Lang innvirkningstid på grunn av langsom fordamping• 
Fordamper uten å etterlate rester• 
Godkjent av NSF for bruk innen næringsmiddelindustrien• 

Bruksanvisning
Spray Fin Degreaser EM 30+ tynt på gjenstanden som skal rengjøres. De beste resultater oppnås
ved først å la Fin Degreaser EM 30+ virke i 4 minutter før smusset tørkes av.
Fin Degreaser EM 30+ er et svært sterkt rengjøringsmiddel som påvirker syntetiske materialer og
gummi. Derfor skal produktet ikke anvendes for å skylle slanger / rør med syntetiske materialer
og/eller gummideler.
Produktet må bare anvendes i skyllesystemer derom det på forhånd er blitt slått fast at ingen av
delene i systemet skades av produktet. Anvend ikke dette produktet med vanlige utløsere. Det
anbefales å bruke den blåhvite poly-topp-tilførselen.

Sikkerhetsopplysninger
Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV klassifisert og merket.
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Se sikkerhetsdatabladet.

Pakking
Se vår artikkelliste.

Transportopplysninger
Se sikkerhetsdatabladet.

Tekniske data

Basiskomponenter : Blanding av alifatiske og oksyderte hydrokarboner samt CO2
(drivmiddel)

Densitet ved 20°C ASTM
D4052:

0.83 g/ml

Farge : Fargeløs

Lukt : Behagelig

Damptrykk @20°C : 5-5.5 bar (spuitbus)

Fordampingshastighet : 15 (i forhold til eter)

pH 100% : --

pH 1% løsemiddel : --

Lagringstid : 3 år

INTERFLON B.V., P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. (31) 165 55 39 11 / Fax (31) 165 53 80 82 / www.interflon.com

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er kun ment som generell informasjon mht. våre
produkter og bruksområder. Informasjonen er ikke ment som garanti for bestemte produktegenskaper eller hvorvidt
produktene er egnet for en spesiell anvendelse. Det må tas hensyn til eventuelle varemerke- eller patentrettigheter.
Kvaliteten av våre produkter garanteres innenfor rammen av generelle salgsvilkår.
Teflon® registrert varemerke for E.I. Dupont de Nemours
Interflon® registrert varemerke for Interflon bv

Interflon referansenr.: NOT8618014/04/2004
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