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CARB  OVER – 154 

PAINT & CARBON REMOVER  

AMS-C-19853 Type II Class 1 

QPL PRODUCT 
Περιγραφή 
 Το CARB OVER-154 είναι ένα υγρό προϊόν δύο στιβάδων το οποίο 
χρησιμοποιείται ως καθαριστικό εξανθρακωμάτων και ως διαβρωτικό χρωμάτων με τα 
εξής χαρακτηριστικά. 
 

 1. Πληρεί τις απαιτήσεις των Αμερικάνικων  Προδιαγραφών AMS-C-19853 Type II 
Class 1 (QPL product) και MIL-R-83936. 
 

2. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα κατάλοιπα της καύσης (εξανθρακώματα) από 
έμβολα-βαλβίδες-μπεκ, κυλινδροκεφαλές κ.λ.π. 
  

3. Διαβρώνει όλους του τύπους των χρωμάτων, καθώς επίσης τα εποξικά 
χρώματα και τα πολυουρεθάνης. 
 

 4. Είναι ασφαλές επί αλουμινίου, μαγνησίου, καδμίου, σιδήρου και γενικά επί όλων 
των μετάλλων. Δεν προσβάλει την ανοδείωση. 
 

Τρόπος χρήσεως 
 Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο με εμβάπτιση και σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 
 Τα αντικείμενα τοποθετούνται εντός του υγρού και λαμβάνεται πρόνοια ώστε να 
έχουν εμβαπτιστεί πλήρως εντός της κάτω στιβάδας η οποία είναι και η δραστική. 
 Η πάνω στιβάδα η οποία περιέχει αντιδιαβρωτικά μετάλλων, ειδικά πρόσθετα 
καταλύτες κ.λ.π., εκτός των άλλων παρεμποδίζει την εξάτμιση του πτητικού διαλύτη της 
κάτω στιβάδας η οποία είναι η δραστική. 
  

Για κινητήρες, καπάκια, βαλβίδες, έμβολα, μπεκ κ.λ.π. ο χρόνος παραμονής 
εξαρτάται από το πάχος του εξανθρακώματος (συνήθως 2-6 ώρες). 

 

Για καθαρισμό αποσυναρμολογημένων καρμπυρατέρ 10-15 λεπτά. 
 

Όταν χρησιμοποιείται για αφαίρεση χρωμάτων αφήνονται τα αντικείμενα μέχρι να 
φουσκώσει το χρώμα. 
 

 Αφού τα αντικείμενα παραμείνουν στο υλικό τον απαιτούμενο χρόνο κατόπιν 
ξεπλένονται με νερό υπό πίεση ή με steam cleaning. 
 

Προφυλάξεις 
 Το προϊόν περιέχει χλωριωμένους υδρογονάνθρακες και φαινόλες  και ως εκ 
τούτου πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Συνιστάται η χρήση 
προληπτικών μέτρων όπως γάντια, γυαλιά κ.λ.π. 
 Σε περίπτωση προσβολής ξεπλυθείτε με άφθονο νερό. 
 

Εγκρίσεις  

 α) AMS-C-19853 Type II Class 1 (QPL product).  

 β) BOEING DOCUMENT D6-17487. 

γ) MIL-R-83936.  


