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 4071מספר המוצר 

 HLפז ממס 
נעים ובטיחותי , ממס לניקוי נוח לשימוש

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

תיאור המוצר 
ריח לוואי חלש ביותר וכושר המסה , בעל תחום רתיחה צר, נטול צבע, שקוף, הוא ממס פחמימני HLפז ממס 
. שעוות ופרפינים, שומנים, לשמנים

הממס הנו בעל נקודת הבזקה גבוהה יחסית ולכן בטוח יותר לשימוש בהשוואה לממסים בעלי נקודות הבזקה 
 .נמוכות

 
 

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

. מדלל צבעים 
. ('מטהרי אויר וכד, קוטלי חרקים)נוזל נושא באירוסולים לשימוש ביתי  
. ממס לשרפים שונים 
 .מרכיב בחומרי ניקוי 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (אישורים הרשומים בטבלה /תקנים/המוצר מתאים למפרטים)אישורים /מפרטים

 
MIL-PRF-680 TYPE 2 

 
 

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

 
תוצאה אופיינית   שיטת בדיקה   יחידת מידה   תכונה             

צלול כמים   ASTM-D -156 צבע ,SAYBOLT 

ק "גרם לסמ 0.78 ASTM-D-4052 צפיפות ב -C ° 15  

180-217                C ° ASTM-D-    86  תחום זיקוק

- נקודת הבזקה  C ° ASTM -D-    93                 61  מינימום

תכולת ארומטים  IP  - 145 %    3מקסימום  

: הערה
. ± 5%יכולות להיות תנודות בתחום של .  תאופייניול הינן תוצאות "התוצאות הנ

 
 

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

נו בעל נקודת הבזקה גבוהה יחסית ולכן בטוח יותר לשימוש בהשוואה לממסים בעלי נקודות   הHLפז ממס 
 .הבזקה נמוכות

 
 

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

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

בטיחות ואיכות הסביבה 
 . 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

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


