AUTOL SCHNELLREINIGER SR 100

LISTY

Biologicky odbouratelný rychločistič.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
AUTOL SCHNELLREINIGER SR 100
stav, barva

kapalná, nažloutlá

Zápach
hustota při 20°C

jemný
g/cm3

rozpustnost ve vodě
°C

Třída požární nebezpečnosti

KATA LO G OV É

DIN 51 757

nemísitelný / nepatrně mísitelný

PH
bod vzplanutí

0,78
8,1

(20°C) v testovací vodě

65

DIN 51 758

A III

AUTOL SCHNELLREINIGER SR 100
• Sestává z uhlovodíků bez obsahu aromátů, s velkou rozpouštěcí silou, neobsahuje životní prostředí
poškozující látky, jako fluorované uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, žíraviny, kyseliny, louhy a korozivní
síru.
• Má vysokou čistící účinnost (podle BW TL 6850-0017 vyd. 4, >95%) a je obzvláště vydatný.
• Rychle se odděluje, a proto nepotřebuje dodatečný čas v odlučovači lehkých kapalin
• Je těžko zápalný a je obzvláště příznivý k životnímu prostředí
• Poskytuje účinnou ochranu proti korozi a dovoluje tím i po spláchnutí vodou krátkodobé uskladnění

POUŽITÍ
Autol SCHNELLREINIGER SR 100 je univerzálně použitelný v průmyslu, zemědělství, lesnictví a stavebnictví
k čištění obrobků, nářadí, strojů, nástrojů, nářadí a nejrůznějších agregátů.
Autol SCHNELLREINIGER SR 100 je použitelný pro olej, tuk, vosky, nebo dehet obsahující znečištění, aniž
by napadal vůči uhlovodíkům stálé plasty, kovy, pryž, textilie a povlaky, nebo dvousložkové, resp. vypalovací
laky.
Nanesení koncentrátu je bez rozředění možné až do max. 50°C ručně prostřednictvím štětce, kartáčem,
nebo stříkací pistolí, je vhodný k použití prostřednictvím vysokotlakového čističe / parního vysokotlakového
čističe (dbát návodu k použití od výrobce), v splachovacích, nebo ponorných lázních až do maximálně 50°C
a v mycích stolech. Podle typu a stupně znečištění by se měl produkt nechat účinkovat 3 – 5 minut a poté by
se měl spláchnout silným proudem chladné vody. I po osprchování vodou je možné krátkodobé uskladnění.

Agip Česká republika, s.r.o. - divize oleje
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz

strana 1 z 1

