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 4065מספר המוצר 

  125סולבקס 
בטון חלודה ופיח , מוצר לניקיון מתכות מאבנית

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
תיאור המוצר 

. המבוסס על חומצה, שקוף-נוזל צהוב
.  נחושת ואלומיניום, אידיאלי להסרת תוצרי חמצון וחלודה ממתכות ברזיליות,  125ס סולבק 

.  מגע משופר ומניעת פגיעה בפני המתכת, תוספים מיוחדים מאפשרים הרטבה יעילה
. הקפד על הנחיות השימוש. וחומרים פלסטיים ידועים, בגומי ואלסטומרים, אינו פוגע במתכות

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
שימושים אופייניים 

אין להשתמש במוצר על או בתוך הרכב . מהרכב שהוסרוניקוי חלקים  -
. שסתומים ותעלות מיזוג אויר, הסרת אבנית וקורוזיה מחלקי משאבות

,   קירור מים  ברכב מנועיניקוי מערכות 
. תבניות יציקה בתעשיות הפלסטיק

. ניקוי תבניות משאריות בטון
. הסרת פיח ופחם מחלקי ברזל

הסרת צבע 

: אופן השימוש
 .13או בפזקלין   12ניתן להשתמש בפזקלין .  נקה החלקים לטיפול משאריות לכלוך שמנוני. 1
ולסחרר        5:1מומלץ למהול במים ביחס של   ,  -יציקת פלסטיקבתבניות יציקה ומכונות ל לניקוי מעברי מים. 2

.   נקז החומצה ושטוף היטב במים.  בעזרת משאבה במשך כשעתיים שלוש    
.  ללא דילול, השתמש במוצר כפי שהוא, מתבניותלהסרת בטון . 3

. ייבש ומרח על חלקי המתכת  שמן שימור, לאחר סילוק הבטון שטוף היטב במים    
ייבש והגן על החלק בשמן  , שטוף במים, הוצא, טבול  החלק במשך דקות אחדות, להברקת וניקוי מתכות. 4

. שימור    
. מים בהתאמה:סולבקס    5:1לניקוי נחושת ואלומיניום דלל במים ביחס    . 5
     , ובריכוז מחלקי ברזל בלבד השרייה למשך  דקות עד שעות תלוי בחלודה וצבע פחם, פיח, הסרת חלודה. 6

. מרוכז כמות שהוא  125סולבקס     
. (משך הטיפול יתארך בהתאמה).  10:1להסרה מחלקי אלומיניום ונחושת דלל במים ביחס . 7
: לניקוי מערכת לקירור במים במכונות ליציקת פלסטיק או עיבוד מתכת. 8

כך  , ב שעולות בועות והתערובת נראית כענן לבןשים ל, בהכנסת הסולבקס לתבנית, 30:1דלל במים ביחס     
,  נקז למיכל המכיל אבנים לצורך נטרול שארית החומצה,  סחרר במשך שעות אחדות, האבנית מתמוססת    
  1384. מ.מ"  פז כולנט"והכנס נוזל קירור , את הציוד שטוף במים,  לאחר הנטרול ניתן לשפוך לביוב עירוני    
( משווק בחביות ובקוביות)   1231מ  מ" בל פלסט"או     
כדי  , וניתנים לקורוזיה מהירה, פני המתכת חשופים 125סולבקס לאחר טיפול ב !שים לב    
והגנת המתכת על ידי  , ייבוש מיידי, על ידי שטיפה במים זאת דאג להסיר את שאריות הסולבקס למנוע    
 .שמן שימור או צביעה    
   PLSמומלץ לשטוף אותו בפזמגן  או בפזמגן , מנוע קורוזיה חוזרת במוצרכדי ל    
. במגע ממושך המוצר עלול להזיק לרצפת בטון מנע מגע ברצפת בטון     

. מסגריות ובתי מלאכה, מפרק ומסיר רפש במוסכים     -
. מנקה ומסיר שומנים ממנועים לפני פירוקם     -
. רצפות ומכונות, מציוד -פיח במטבחים מנקה שומנים ו     -
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 תכונות אופייניות

 

 שיטת בדיקה  תוצאה  תכונות אופייניות 

  ASTM - D - 4052 1.48 ק"צפיפות גרם לסמ

 1.9 ASTM - D - 1287 (pH)הגבה 

 33mNn ASTM - D -   971 1%מתח פנים בתמיסת 

 PASS ASTM - D -   130 קורוזיה לנחושת מרוכזת   

 PASS I.S.   692/7 (1:5מדולל במים )קורוזיה לאלומיניום   

                 PASS I.S.   692/7 קורוזיה לברזל

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

תוך שמירה על , מפיח, מאבנית, מחלודה, מוצר רב תכליתי רב שימושי לניקוי מערכות תעשיתיות מגוונות 
. המתכת

(. ג"ק 37)ליטר   25המוצר משווק בחביונות  
 
 

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

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 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
בטיחות ואיכות הסביבה 

.  אין לגעת בידיים חשופות בכל רמת דילול במים, חומר משתך 
 . מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר 
 . או העיניים/ואפילו מקרי וקצר עם העור ומנע מגע כלשהו  
 . 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 

 
 

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

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

. שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 

 
 

 


