
KEM - 2B
Περιγραφή

Το KEM - 2B είναι ένα αλκαλικό προϊόν σε μορφή σκόνης. Είναι άοσμο και κατά
την  χρήση  του  δεν  εκλύονται  ατμοί.  Η  δοσολογία  χρήσης  του  είναι  μικρή  και  η
καθαριστική  του  ικανότητα  μεγάλη,  ως  εκ  τούτου  είναι  πολύ  οικονομικό.  Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι 1 κιλό υλικού μπορεί να καθαρίσει 150 - 200 m2 σιδήρου.
Χρήσεις

Το  KEM  -  2B  χρησιμοποιείται  για  καθαρισμό  και  απολάδωση  σιδερένιων
εξαρτημάτων  πριν  την  βαφή,  απομακρύνοντας  αποτελεσματικά  λάδια,  γράσα,  λάσπες
κ.λ.π.
Χρησιμοποιείται  σαν  απολιπαντικό  στις  εγκαταστάσεις  φωσφάτωσης,  σε
επιμεταλλώσεις, σε γαλβανιστήρια και γενικά για τον καθαρισμό μετάλλων. 
Το KEM - 2B δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο αλουμίνιο.
Τρόπος εφαρμογής

Το KEM - 2B χρησιμοποιείται με εμβάπτιση διαλυμένο με νερό σε αναλογία 5-6%
και  σε  θερμοκρασία  70  -  800C.  Ο χρόνος  εμβάπτισης  κυμαίνεται  από  5  -  10  λεπτά.
Ακολουθεί ξέπλυμα και στέγνωμα των εξαρτημάτων πριν την βαφή. Αν χρησιμοποιηθεί
πριν την φωσφάτωση ο τρόπος εφαρμογής είναι ίδιος αλλά δεν χρειάζεται το στέγνωμα
των εξαρτημάτων τα οποία πρέπει να φωσφατωθούν.
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση             : Άσπρη σκόνη
PH (5% διάλυμα) : > 12
Διαβρωτικότητα   : Δεν επηρεάζει τα μέταλλα εκτός του αλουμινίου.

Προφυλάξεις
Το KEM - 2B είναι  καυστικό γι αυτό πρέπει  να αποφεύγεται  η επαφή με το

δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση προσβολής ειδικά με τα μάτια ξεπλύνατε με άφθονο
νερό  και  επισκεφθείτε  τον  οφθαλμίατρο.  Συνιστάται  η  χρήση  προστατευτικών  μέσων
όπως γάντια, μπότες, μάσκες, γυαλιά κ.λ.π.
Γενικές πληροφορίες

Το διάλυμα του KEM - 2B δεν καταστρέφεται αλλά μόνο ενισχύεται. Το νερό της
έκπλυσης πρέπει να αλλάζεται καθημερινά. Το λουτρό του KEM - 2B μπορεί να είναι από
μαλακό σίδηρο 
(STAHL 37).

Προϊόντα παρόμοια με το KEM- 2B αλλά κατά πολύ ισχυρότερα είναι τα KEM - 5B
και KEM - VF. Το μεν ΚΕΜ - 5Β χρησιμοποιείται εκεί όπου τα αποτελέσματα με το KEM
- 2B δεν είναι ικανοποιητικά.
Το δε KEM - VF χρησιμοποιείται για την αφαίρεση φυτικών και ζωικών λαδιών από τα
αντικείμενα.

Το  επιστημονικό  προσωπικό  της  εταιρείας  μας  είναι  στην  διάθεσή  σας  για  την
επίλυση των τεχνικών προβλημάτων σας.
Συσκευασία 

Το ΚΕΜ - 2Β προσφέρεται σε πλαστικούς σάκους η πλαστικά βαρέλια των 25 kg.
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