VpCI-418 Safe-T-Charge
Safe -T-418 съчетава всички почистващи свойства
на VpCI-418 с удобна система за внедряване.
Safe -T- Charge 418 са опаковани в торби от
поливинил алкохол (PVA) за безопасна работа и
лесно измерване. Само поставете плика в
миялната система и изчакайте той да се разтвори
Safe-T-Charge 418 се предлага в (0,45 кг) и (2.26)
(4.6кг) опаковки.

ОПИСАНИЕ
VpCI-418 е Концентриран Разтворим Прах
Обезмаслител за Топло почистване на
оборудванев промишлени, нефтени , търговски
и морски приложения.
VpCI-418 се препоръчва за водоструи с високо
налягане и механични индустриални миялни
системи.
VpCI-418 реагира химически при контролирана
температура и налягане, съединенията,
съдържащи се в него разграждат грес, смаки и
мръсотия, така че депозитите могат да бъдат
отстранени с вода.
VpCI-418 може да се използва в паро почистващи
машини,Той е незапалим, Нетоксичен, без
Нитрити, и не създава проблеми, свързани с
фосфатните почистващи препарати.
Той има уникалната способност да премахва
нефт, грес, мазнини, нагари от горива, машинни
смазки и др.
VpCI-418 съдържа инхибитори на корозия за
защита на металните части след почистване.
Той е химически почистващ и обезмасляващ
препарат с уникално почистващо действие за
отстраняване на въглеводороди,грес ,машинни
смазки и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Концентриран алкален химически почистващ и
обезмасляващ препарат с уникално почистващо
действие за отстраняване на въглеводороди
• Без нитрити и амини
• Съдържа инхибитор на корозия за
многометална защита
• Изисква механични действия, за да е ефективен
• Не оставя остатъчен филм и няма да повлияе на
боядисването
• Предотвратява флаш корозията
• Безопасен за използване върху стъкло и
повечето пластмаси
• Не пенлив
• Предлага се в водоразтворими торбички
(Safe-T-Chage)
УПОТРЕБА
• Машини, двигатели и блокове, покрити с грес
или масла и др.
• Ламарина покрита с мазнини или восък
преди боядисване
• Метални отливки, покрити с временни защитни
масла или восъци преди боядисване или
обработване
• Метални части, замърсени след щамповане,
изтегляне или обработка.
• Миене под налягане

ИЗПОЛЗВАНЕ
VpCI-418 може да се използва с водоструйки и
спрейове.
След разтварянето тествайте разтвора за pH и с
рефрактомер за установяване дали
концентрациите отговарят на изискванията.
Почистване със Пара:
2% спрямо теглото на водата

СЪСТОЯНИЕ
Външен вид
рН
Не Летливо съдържание

бял до бежов прах
11.8-12.8 (1% aqueous)
97-100%

ОПАКОВКА
VpCI-418 се предлага в 2.3 кг , 23 кг. и 45кг.,
(Safe-T-Chage)
VpCI-418 се предлага в 0.45 кг. , 2.3кг. и 4.6кг.

За силни замърсявания и защита от корозия:
5-10% спрямо теглото на водата
Промивна кал,грес,нефт,сантини, бетони
Нормално почистване (миене на части):
3% спрямо теглото на водата
Вагони,офшор платформи,машини
Леко чистене (изплакване):
2% спрямо теглото на водата

САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ
ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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