
SUPER KLEEN

Περιγραφή
Το SUPER KLEEN είναι ένα όξινο υγρό προϊόν το οποίο περιέχει διαλύτες, επιφανειακώς ενεργές

ουσίες, επιταχυντές και αντιδιαβρωτικoύς παράγοντες. Το SUPER KLEEN δημιουργεί στις επιφάνειες των
σιδερένιων  εξαρτημάτων  ένα  αδιάλυτο  υπόστρωμα μικροκρυσταλλικών  κόκκων  από φωσφορικά  άλατα,
χρώματος από ιριδίζον μπλε έως μπλε-καφέ γνωστό και ως φωσφάτωση.
Το αδιάλυτο υπόστρωμα που δημιουργείται πληρεί τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης προδιαγραφής TT-C-
490 Type II. Το πάχος του υποστρώματος κυμαίνεται από 80 - 120 mgr/ft2 (0,86 - 1,29 gr/m2).
Η επικαλυπτική του ικανότητα είναι 150 - 200 m2 σιδήρου ανά κιλό υλικού (αναλόγως των ρύπων και του
είδους της λαμαρίνας).
Χρήσεις

Το SUPER KLEEN χρησιμοποιείται για ταυτόχρονη απολίπανση, αποξείδωση και φωσφάτωση των
σιδερένιων και γαλβανισμένων εξαρτημάτων πριν την βαφή. Χρησιμοποιείται επίσης και για τον καθαρισμό
αλουμινίου και κραμάτων αυτού.
Τρόπος εφαρμογής

Το SUPER KLEEN μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:
 Α) Εμβάπτιση εν ψυχρώ 

Για απολίπανση - φωσφάτωση αραιώνεται με νερό και σε αναλογία 10-20 %. Ο χρόνος εμβάπτισης
κυμαίνεται από 5-15 λεπτά και τα αντικείμενα ξεπλένονται με νερό κατά προτίμηση ζεστό.
 Β) Εμβάπτιση εν θερμώ 

Για  απολίπανση  -  φωσφάτωση  αραιώνεται  με  νερό  και  σε  αναλογία  5% .  Ο χρόνος  εμβάπτισης
κυμαίνεται από 3-5 λεπτά και ακολουθεί ξέπλυμα με νερό κατά προτίμηση ζεστό.
 Γ) Ψεκασμός

Για απολίπανση - φωσφάτωση σε αναλογία 1 - 3% . 
Ο χρόνος ψεκασμού κυμαίνεται από 1 - 2 λεπτά. Ακολουθεί ξέπλυμα με νερό.
Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Εμφάνιση : Βαθύ πράσινο υγρό
Ειδικό βάρος: 1,20 - 1,30 gr/cm3.

Παρατηρήσεις
Το SUPER KLEEN μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο για την αφαίρεση σκουριάς από σιδερένια

εξαρτήματα.
Προτείνεται η χρήση του σε ανοξείδωτες, πλαστικές, ή πολυεστερικές δεξαμενές, οι οποίες να φέρουν

υπερχειλήσεις ώστε να απομακρύνονται εύκολα τα λάδια που επιπλέουν.
Το νερό της έκπλυσης πρέπει να αλλάζεται τακτικά.

Προφυλάξεις
Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
Σε περίπτωση προσβολής ξεπλύνατε με άφθονο νερό.
Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, μπότες, μάσκες, γυαλιά κ.λ.π.
Το νερό της έκπλυσης πρέπει να αλλάζει τακτικά.

Συσκευασία
Δοχεία 40 kg και βαρέλια 260 kg.
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