
Technische informatie

Hesse Reiniger HY 6999

>Productbeschrijving
Reinigingsconcentraat met bijzonder sterke reinigende werking voor het reinigen van transportbanden,
werktuigen, etc.

>Toepassingsgebieden
Voor het reinigen en ontvetten van transportbanden, werktuigen, etc. Ook geschikt voor gebruik in
bandreinigingsinstallaties van spuitautomaten. Vanwege de goede reinigingseigenschappen ook geschikt voor
bandreiniging bij verwerking van goed hechtende lakmaterialen (bv. DUAL-CURE systemen enz.).

>Ondergrondvoorbehandeling

>Eindbehandeling

>Tijden
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C

Transportvoorwaarden 10 - 30 °C

>Applicatie
Applicatie
overige verwerking
overige verwerking

>Aanwijzingen voor verwerking
Het reinigingsconcentraat kan geconcentreerd, maar beter als toevoeging van 10 - 20 % in het reinigings- resp.
waswater worden gebruikt. Een toevoeging van 20 % als reinigingsmiddel in bandwassers voor spuitautomaten
is bewezen efficiënt.

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk kleurloos
Dichtheid serie kg/l 0.939
Leveringsvorm vloeibaar
NV-serie % 1
VOC EU % 59 %
VOC FR C
Verwerkingstemperatuur tijd 18 - 22 °C
Opslagtemperatuur 10 - 30 °C
Houdbaarheid weken 26
Transportvoorwaarden 10 - 30 °C

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
HY 6999 - 5 l, 15 l, 25 l

>Apparaatreiniger
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
WASSER Wasser 1 l

>Speciale aanwijzingen
Het reinigingsmiddel verwijdert de meeste vervuiling van de transportband, reinigt zonder het materiaal te be-
schadigen en zorgt dat het vuil goed blijft zweven, zodat het efficiënt door het water kan worden afgevoerd.
Het verhindert schuur- en piepgeluiden van de transportband op de ondergrond.
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>Algemene aanwijzingen
Vanwege het grote aantal te reinigen materialen moet een test in realistische omstandigheden worden uitge-
voerd! Let op het op dat moment geldende veiligheidsinformatieblad!

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden ge-
ven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook
uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch
onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaar-
den. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
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