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 4100מספר המוצר   

  L90) דגריזר(קלינסול 
 נוזל ניקוי המבוסס על ממסים 

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

 תיאור המוצר
ריח לוואי חלש ביותר , בעל תחום רתיחה צר,  נטול צבע,שקוף,  הוא ממס פחמימניL90) דגריזר(קלינסול 

 .שעוות ופרפינים, שומנים, וכושר המסה לשמנים
. בעל נקודת הבזקה גבוהה יחסית ולכן בטוח יותר לשימוש בהשוואה לממסים בעלי נקודות הבזקה נמוכות

 .אינו רעיל ואינו פוגע באוזון, נקלין בהצלחת יתר'ממס זה מחליף את הג
 .ללא ריח לוואי, ם"נחושת אלומיניום ופלב, למתכות ברזל קורוזיבי אינו, בחינה כימיתיציב מ

 
 

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

 .מכונות וציוד תעשייתי, כות ולניקוי כליםנוזל שטיפה להסרת שומנים  מפני מת 
 .ממרצפות ומשטחים, נוזל להסרת משקעים שומניים 
 .צנרת וחביות משומשות ממשקעים שומניים, מיכליות, נוזל לניקוי מיכלים 
 .)מתח פריצה גבוהה( ניקוי רכיבים חשמליים  
 .וזל ניקוי בעל כושר שימון דקנ 
 ." 40אלקטרוסול " התואם  אמפר150גבוהים וזרמים עד  למתחים הלאלקטרו ארוזימילוי מכונות  

 
 :אופן השימוש

משאבת סחרור  ,י בוחש"ניתן לקבל אפקט זה ע,  עדיף שהממס יהיה בתנועה ביחס לחלק המנוקה-טבילה  
   .ומערכת מתזים או הנעת החלק בתוך אמבט

 . ניתן להתיז במתקן ריסוס את הממס על החלק-התזה  
 . להסרת לכלוך שומני כבד שיטה מהירה-ניגוב  

 
 :יתרונות 

בצבע סינתטי    מתאים במיוחד לפעולת ניקוי כאשר השלב הבא בטיפול הוא צביעהL90) דגריזר(קלינסול  
    .ושימון בשמני שימור

 . אינו מחליד בטווח של ימים אחדיםL90) דגריזר(המוצר שטופל בקלינסול  
שמן היות והוא איננו מתערבב במים - מערכת הפרדת מים מתאים למתקנים בהם ישL90) דגריזר(קלינסול  

מוצר זה , לתכונה חשובה זו הודות, כך שנוצר קו גבול ברור בין השמן למים, ואינו יוצר אמולסיה עם המים
 .מומלץ ומועדף  על ידי מתכנני מערכות הפרדת שפכים לפי תקני איכות הסביבה

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישורים /מפרטים

 
   11.02.2008 מיום 39-08הסמכה מס , המשרד לאיכות הסביבה 

  
 TYPE II P    680 PRF -- MIL - D  

 
 
 

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

 .ממס שומנים במלואם,  יעיל ביותרנוזל ניקוי 
 .בטיחותי בשימוש 
 .ללא כל ריח לוואי, ריח נעים 
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 תכונות אופייניות

 
 שיטת בדיקה  תוצאה אופיינית  נתונים אופייניים 

 ASTM צלול וללא חומרים זרים מראה
 D-1298 0.805 - 0.78 ק"סמ/גרם, C15° -צפיפות ב

 C 280 - 207 -86 D°תחום זיקוק אופייני 
 D-86-99a   מקסימלי0.5% שארית זיקוק

  עומד בדרישות קורוזית אלומיניום
 D 130- 1 )100° - שעות ב3(קורוזית נחושת  

 C °90-96 -93 D נקודת הבזקה  סגורה
 C 70-80 -611 D° נקודת אנילין

 D 1319- 3% תכולת חומרים ארומטיים אופייני
 D 2267- 0.01% -פחות מ תכולת בנזן
  עומד בדרישות כושר ניקוי

  30,000                                  וולט    מתח פריצה     
  . שעה באולם מאוורר1 -כ  ממוצעתרטורהמשך התנדפות בטמפ

 
  .5%±יכולות להיות תנודות בתחום של . ל הם תוצאות אופייניות"הנתונים הנ

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אחסון

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

 .הרחק מכל מקור אש 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ואיכות הסביבהבטיחות

   .2302י "סימון המוצר בהתאם לת" .מסוכןמוצר "המוצר הינו מסווג כ 
 . המוצר אינו מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה 
 .מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר 
 .   או העיניים ושאיפת אדי המוצר/גע ממושך עם העור ומנע  מ 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו, המוצר דליק 
 .השתמש בציוד מגן אישי על פי הצורך 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS(העזר בדף בטיחות מוצר  
 .בהסילוק המוצר או שאריות שלו  חייב להתקיים בהתאם לתקנות הגנת הסבי 
 .אם כן שלח אישור לפז שמנים וכימיקלים.  בדוק  אם המוצר צריך להיכלל במסגרת היתר רעלים 

 
 

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

עים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצ 
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
 

 :לפרטים נוספים 
 

   04-8670006:           פקס 04-8352090:  מזכירות אגף כימיקלים       טלפון
 
 


