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 4105מספר המוצר 

 Rקלינסול  
. משקעי שמן תרמי ושומנים כבדים, חומר ניקוי למשקעים כבדים של ביטומן

 

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

. ונעים לשימוש המוצא שימוש בתעשיות רבות ומגוונות, ארומטי, זל מינרליהוא נו Rקלינסול  
. נקלין'מחליף ממסים כלורו פחמימנים כדוגמת הג Rקלינסול  

 
 

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

: שימושים עיקריים
. חומר ניקוי לגלילי דפוס* 
. משקעי שמן תרמי ושומנים כבדים, חומר ניקוי למשקעים כבדים של ביטומן* 
. נוזל לניקוי ושטיפה של כלי עבודה וציוד* 
המסת גומי או ניקוי רצפה מסימני צמיגים * 

יועד להמסה או להסרה זמן רב ככל האפשר עם יש להשאיר את הגומי המ, זו פעולת ניקוי איטית ביותר    
. לצורך ייעול המסת הגומי, Rקלינסול 

 
: אופן השימוש

. לניקוי גלילי דפוס. 1
כ הסר שארית  "מיד אח. מרח מטלית כותנה בממס ושפשף גלילי הגומי  .א 
. הממס באמצעות מטלית חדשה       
. טלית חדשהכ נגב משטחי הגומי במ"התז על המשטחים ומיד אח . ב 
מרח או התז הממס על הביטומן לאחר דקות  , לניקוי ציוד ביטומן במכונות ריפוד כביש. 2
. אחדות ניתן להסיר את הביטומן שהתרכך 

. ראה דף נספח לניקוי מסוג זה, לניקוי ציוד משמן תרמי .3
. והשהה" קיטורית"התז במכונת לחץ כדוגמת , לניקוי משקעי מיכלי דלק כבד. 4
. ר כשעה ניתן להסיר את המשקעים שהתרככולאח 
 
 

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

 

תוצאה אופיינית   נתונים אופייניים 

 ABEL  C   40נקודת הבזקה 

 C40 CST   2-צמיגות ב

 1שעות  2במשך  C 100בדיקת קורוזיה לפס נחושת 

בהיר וצלול מראה     

 99-100 %תכולת חומרים ארומטיים              

 (חסכוני בשימוש) 0.12נקלין   'נדיפות יחסית לג

 0.876 ליטר/גקפיפות צ

 
 

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

 .  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/עם העור ו מנע  מגע ממושך 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו, החומר דליק 
 .השתמש בציוד מגן אישי על פי הצורך 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר( MSDS)העזר בדף בטיחות מוצר  
 .סילוק המוצר או שאריות שלו  חייב להתקיים בהתאם לתקנות הגנת הסביבה 
 .אם כן שלח אישור לפז שמנים וכימיקלים.  אם המוצר צריך להיכלל במסגרת היתר רעלים  בדוק 

 
 

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

יים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרב 
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
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


