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504

SDI NEW
ERŐS OLDÓSZER

GYORSAN SZÁRAD ÉS ELPÁROLOG

MEGHATÁROZÁS

Az SDI NEW egy rendkívül erős, gyorsan száradó ipari zsírtalanító/oldószer, mely nem hagy semmilyen
nyomot maga után. 

ELŐNYÖK

Rendkívül erős. 
Tökéletesen elpárolog. 
Nem gyúlékony.
Nem hagy nyomot. 
Előkészíti a felületet a későbbi műveletekhez (zsírozáshoz). 
Az áramforráshoz csatlakoztatott elektromos berendezések is biztonságosan tisztíthatók vele.
Műanyagon, festett felületeken, vagy más szintetikus anyagon való alkalmazás előtt érdemes tesztet 
végezni. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Használható kazánégőkön is, valamint személygépkocsi és teherautó-motorok tisztítására.
Feloldja a karburátorok, szelepek, vízvezetékek, szivattyúk szénlerakódásait. 
Megtisztítja a nyomdai berendezések alkatrészeit, illetve minden elektromechanikai alkatrészt. 
Eltávolítja a zsírokat, olajokat, és a kátrányt, tiszta és száraz felületet biztosít. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés ........................................................átlátszó folyadék
Szín .............................................................. ….sárga 
Szag .................................................................. citrus
Sűrűség 20°C-on (ASTM D 4052) .....................1.33  
Lobbanáspont ....................................................nincs (nem gyúlékony)
KB index ........................................................... 140
Párolgási sebesség (éter = 1) ...........................1.2
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni

a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak

védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a

piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aeroszollal:
Permetezze a felületre és hagyja hatni néhány percig. 
Makacs szennyeződés esetén ismételje meg a műveletet. 

A kannás termékkel:
Vigye fel a felületre egy törlőkendő segítségével, vagy alkalmazza fürdő formájában. 
Ez az oldószer NEM kompatibilis a zsírtalanító alkatrészmosókkal.

CSOMAGOLÁS

800 ml aeroszol Ref. 4504 A5 x 12
5 kg marmonkanna Ref. 2504 J1 x 4
60 kg hordó Ref. 2504 O5 x 1

2/2
Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges

elvégezni a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a

vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról,

beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.


