Interflon Metal Clean (Aerosol)
Industriell metall rens (Aerosol)
Produktbeskrivelse
Rengjør og avfetter overflater, maskindeler og kjeder. Fjerner olje, fett, asfalt, kvae, silikoner, lim og annen
forurensning fra overflater, maskindeler og kjeder. Har en mild duft, tørker fort og etterlater ingen rester. På grunn av
strålen ved full kraft kan deler som er vanskelige å komme til rengjøres raskt og enkelt. Inneholder ikke klorinerte
løsemidler.
Oppført av NSF for bruk i næringsmiddelindustrien (NSF K1 og K3) med registreringsnummer 140150.
Anvendelse
For rengjøring og avfetting av lager, tannhjul, låser, sylindere, kjeder, akslinger, spindler, transportbånd,
bremsesystem osv. Også velegnet som rengjøringsmiddel på asbestfri bremsebelegg. Benyttes ikke for rengjøring av
gummi, plastkomponenter og sikkerhetsglass.
Fordeler
Fjerner olje, fett og annen forurensning
Rengjør, avfetter og fordamper raskt
Inneholder ingen klorinerte løsemidler eller kjemikalier som påvirker ozonlaget
Etterlater ingen rester
Kraftig dyse for rengjøring av deler som er vanskelige å komme til
Bruksanvisning
Spray jevnt på delene. La virke og tørk av med en ren klut eller papir. Ved kraftig tilsmussing gjenta om nødvendig.
Sikkerhetsopplysninger
Produktet er klassifisert og merket i henhold til EU direktiver og Ordningen for Farlige Stoffer (German GefStoffV). Se
Sikkerhetsdatablad.
Pakking
Se vår gjeldende artikkelliste.
Transportopplysninger
Se Sikkerhetsdatablad.
Tekniske data
Basiskomponenter:

Blanding av alifatiske og oksiderte hydrokarboner.
Drivmiddel = CO2

Densitet ved 20°C ASTM D4052:

0.762 g/ml (rengjøringsmiddel)

Dynamisk viskositet 20°C ASTM D2983:

n.a.

Farge:

Fargeløs

Lukt:

Karakteristisk

Damptrykk ved 20°C:

5.5 bar

Fordampningsrate:

n.a.

Lett biologisk nedbrytbar i henhold til OECD 302-D (modifisert): 98%
pH 100% :

n.a.

pH 1% løsemiddel:

n.a.
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Lagringstid:

4 år**

** Anvendbar tid for produktet når oppbevart i romtemperatur i original og uåpnet emballasje
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.: NOT81330 11-10-2011
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