
MEGHATÁROZÁS

Új generációs, fejlett technológiájú oldószer természetes narancsolajokból.

ELŐNYÖK

A magas lobbanáspont garantálja a felhasználó biztonságát.
Mélyen beszívódik, tökéletesen oldja a zsíros lerakódásokat és a kátrányt.
Száradás után nem oxidálja a színesfémeket.
Könnyű filmréteget képez, amely véd a korróziótól.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kifejezetten a mechanikus alkatrészek és fémfelületek gyors, teljes zsírtalanításához fejlesztették ki: 

- motorblokkok, szorosan illeszkedő felületek tisztításához
- eltávolítja a kátrányt, a kormot a szellőztető rendszerekből
- feloldja a ragasztómaradványokat, különösen a matricákat, és bizonyos hőre olvadó ragasztókat is
- egyes alkatrészmosók, ultrahangos mosók tisztításához (A3 típusú oldószer)
- dobok bőrének tisztításához is használható

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés ............................................átlátszó folyadék
Szín ...................................................... narancs
Szag ......................................................kellemes narancsos
Sűrűség 20°C-on ..................................0.800
Lobbanáspont ........................................ >61°C
Dielektromos szilárdság ..........................>40,000 V

* A Kauri-butanol-érték a szénhidrogén-oldószerek esetében az oldószer-teljesítmény nemzetközileg meghatározott értéke, amelyet egy 
szabványosított teszt (ASTM D1133) szabályoz. Ennek a tesztnek az eredménye egy skálamentes index, amelyet általában "Kb értéknek" 

neveznek.

TECHNIKAI ADATLAP
TDS 550 Index 03 – 11/07/2013

550

ORANGE SOLVANT
NÖVÉNYI ALAPÚ ZSÍRTALANÍTÓ ÉS 

TISZTÍTÓSZER

ELTÁVOLÍTJA A KÁTRÁNYT – Kauri-butanol érték* >80
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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

Kifejezetten a fix szivattyúval ellátott ORAPI zsírtalanító alkatrészmosóhoz ajánljuk.

Elektromos alkatrészmosó  (200 literes dob)   ref. 700050 x 1 
Szivattyús  alkatrészmosó (200 literes dob) ref. 700051 x 1
45 literes álló elektromos alkatrészmosó ref. 700061 x 1

A terméket hígítatlanul, hidegen kell használni a kefével, vagy a fürdő formájában történő tisztításnál is. 
Műanyagokon előzetes tesztet szükséges végezni. 

CSOMAGOLÁS

650 ml aeroszolos palack Ref. 4550A4 x 12

1 l hordó Ref. 2550I2 x 12
5 l marmonkanna Ref. 2550J1 x 4
20 l    hordó Ref. 2550O1 x 1
200 l hordó Ref. 2550U2 x 1
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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.


