
Informacja techniczna

Hesse HYDRO Środek czyszczący HY 6995

>Opis produktu
Koncentrat czyszczący do czyszczenia taśm transportowych, urządzeń roboczych itp.

>Obszar zastosowania
Do czyszczenia i odtłuszczania taśm transportowych, urządzeń roboczych itp. Także odpowiednie do użytku w
przenośnikowych instalacjach czyszczących automatów natryskowych.

>Przygotowanie podłoża

>Obróbka końcowa

>Czasy
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C

warunki transportu 10 - 30 °C

>Aplikacja
Aplikacja
inny sposób użycia
pozostały sposób użycia

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Koncentrat czyszczący stosuje się w postaci stężonej, jednak lepiej jako dodatek 10 - 20 % do wody używanej do
czyszczenia lub płukania. 20-procentowy dodatek do wody został wielokrotnie sprawdzony jako środek czyszczą-
cy w taśmowych urządzeniach czyszczących automatów natryskowych.

>Dane techniczne
Lepkość (+/- 15 %) 34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd bezbarwny
Gęstość seria kg/l 0.965
Forma dostawy płynny
Seria NfA (udział związków nielotny-
ch) %

0

LZO EU % 39 %
VOC FR C
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

26

warunki transportu 10 - 30 °C

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Połysk 60° (Gloss) Wielkość pojemnika
HY 6995 - 5 l, 25 l

>Środek do czyszczenia urządzenia
Numer zamówienia Nazwa artykułu Wielkość pojemnika
WASSER Woda 1 l

>Wskazówki specjalne
Środek czyszczący rozpuszcza większość zabrudzeń z taśmy transportowej, czyści w sposób łagodny dla materia-
łu i utrzymuje brud w roztworze, tak aby możliwe było jego skuteczne usunięcie z urządzenia myjącego. Zapobie-
ga powstawaniu odgłosów szlifowania i skrzypienia taśmy transportowej na podłożu.
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>Wskazówki ogólne
Z uwagi na mnogość materiałów do czyszczenia konieczne jest przeprowadzenie testu skuteczności czyszczenia
w warunkach odpowiadających rzeczywistym! Proszę przestrzegać obowiązującej właściwej karty charakterysty-
ki!

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie ozna-
czają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub
uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktu-
alnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlo-
wych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.
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