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RADOL - 22/22 
 

Περιγραφή 
 Το RADOL-22/22 είναι μία ειδική υγρή σύνθεση, με την οποία επιτυγχάνεται η 
αποτελεσματική απολίπανση και αποξείδωση του αλουμινίου εν ψυχρώ σε ένα στάδιο. 
 To RADOL-22/22 όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το KEMCOT καλύπτει τις 
απαιτήσεις των Αμερικάνικων προδιαγραφών MIL-C-5541 D και MIL-C-81706 
(CHEMICAL CONVERSION COATINGS ON ALUMINUM AND ALUMINUM 
ALLOYS). 
Χρήσεις 
 Το RADOL-22/22 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λαδιών και οξειδίων από 
αλουμίνια πριν την διεργασία της χρωμάτωσης ή της ανοδείωσης, σε εγκαταστάσεις 
ηλεκτροστατικής βαφής. Χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Τρόπος εφαρμογής 
 Το RADOL - 22/22 χρησιμοποιείται αραιωμένο σε νερό σε αναλογία 3-5 %, η οποία 
μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο καθαρισμού. Τα αντικείμενα 
εμβαπτίζονται 3 - 5 λεπτά ανάλογα με την ρύπανση και ξεπλένονται πολύ καλά σε νερό. 
Όταν το διάλυμα του λουτρού αδυνατίσει προστίθεται νέα ποσότητα υλικού. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 Εμφάνιση : Άχρουν διαυγές υγρό. 
 PH : 2 - 2,5 
Γενικές πληροφορίες 
 Η χρησιμοποίηση του RADOL-22/22 σε σχέση με τις παλιές μεθόδους κατεργασίας 
του αλουμινίου έχει πλεονεκτήματα μερικά από τα οποία είναι: 
 α).Ο οικονομικός καθαρισμός του αλουμινίου. 
 β).Η χρησιμοποίηση του εν ψυχρώ. 
 γ).Η άριστη και αποτελεσματική απολίπανση και αποξείδωση του αλουμινίου σε ένα 
στάδιο και σε ελάχιστο χρόνο. 
 δ).Η μη έκλυση ατμών κατά την χρήση του. 
 ε).Η εύκολη χρήση του από το προσωπικό. 
        στ).Ο μη σχηματισμός λεβητολίθου στις δεξαμενές. 

ζ).Όταν το κράμα αλουμινίου περιέχει πυρίτιο σε υψηλή περιεκτικότητα ή όταν κατά 
την χρήση του RADOL-22/22 μαυρίσουν τα αντικείμενα τότε συνιστάται η χρήση του 
προϊόντος μας SUPER-KLEEN. 

Οι δεξαμενές του RADOL και της έκπλυσης πρέπει να είναι ανοξείδωτες ή 
επενδυμένες με σκληρό πλαστικό (PVC). Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας 
είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων σας. 
Προφυλάξεις 
 Το RADOL-22/22 είναι πολύ καυστικό γι αυτό πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τα 
μάτια και το δέρμα. Είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, γυαλιά, 
μάσκες, μπότες κ.λ.π. Σε περίπτωση προσβολής ξεπλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. 
Συσκευασία 
 Το RADOL-22/22 προσφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 37 kg. 

 
 

 
 
 
 
 


