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  1562 מספר המוצר

   פלאש פז
  תוסף שמן לניקוי מערכות השימון וחלקים פנימיים בציוד תעשייתי ובמנוע

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  תיאור המוצר
מיועד לשחרר ולהרחיף משקעים כבדים שהצטברו בתוך , מנועתעשייה ולדטרגנטי לשמן פלאש פז הינו תרכיז 
, המשקעים נוצרים ומצטברים עקב שימוש ארוך מדי בשמן. מנועים בתהליך חימצוןציוד ומערכת השימון של 

  .שימוש בשמן מאיכות נחותה או עקב תופעות של חימום יתר במנוע 
במרימי שסתומים , בנדנדי השסתומים, רום לסתימה בתעלות הזרימהמשקעים במערכת השימון עלולים לג

  .לחץ ועוד, בשסתום פורק, ברשת הסינון באגן השמן, הידרוליים
  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ייםשימושים אופיינ

  .ציודלצורך סחרור ושטיפה תוך כדי פעולת ה) לפני החלפת השמן(פלאש פז מיועד להוספה לשמן לפני הדחתו 
  

תורם להסרה משופרת של משקעים , פלאש פז בהיותו תרכיז של כימיקלים המצטיינים בכושר ניקוי והרחפה
  .שהצטברו בתעלות מערכת הסיכה

  
  :אופן  השימוש

 )ליטר שמן 4-5ליטר פלאש פז לכל  ½(, 10%במינון , ן המשומש המיועד להחלפהשמאגן ההכנס פלאש פז אל 
 .  
  ).ליטר שמן  10 -ליטר פלאש פז לכל כ 1(

ללא , דקות בסבובי סרק מהירים 10-15ולאחר מכן הפעל את המנוע למשך  לאגן שמן המנועהוסף פלאש פז 
  .ימייםלצורך סחרור השמן עם פלאש פז כדי להסיר משקעים פנ -עומס 

  . לרוקן השמן ולהחליף מסנן שמן, ציודלאחר מכן יש לדומם ה
  .יש לוודא שהשמן הוא מהסוג והאיכות המתאימים -בשלב זה המנוע נקי ומוכן לקלוט שמן חדש 

  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
  תכונות אופייניות

  

  נתון   תכונה 

  40°C ,cSt  8 -צמיגות ב

  15°C     ,Kg/lit  0.881 -צפיפות ב

  צלול, חום  מראה/גוון

  
  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ות מוצריתרונ

 .פעיל עם כל שמני ציוד ורכב 
  .נוסחא יחודית העוזרת לניקוי ציוד ומנוע 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  אחסון
 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
  .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג. רצוי תחת גג במקום יבש 
  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ת הסביבהבטיחות ואיכו

 . המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר  
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS(העזר בדף בטיחות המוצר  
 .מוצר משומש  חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה/סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה"שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע  
  
  

 ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------  
  הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .חת הייצור או בשיטת היישום של המוצרשינויים בנוס, הדפסה
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


