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 4150 מספר המוצר

  טנקלין
 ממס לניקוי משקעי שמן קשים

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

 תיאור המוצר
 משחות, ים שוניםבעל כושר ניקוי מעולה של שמנ, בגוון צהבהב,  הוא נוזל שקוףטנקלין

 . נוזל הניקוי נשטף יחד עם הזיהומים שהמיס.  סיכה וזיהומי משקעים אחרים
 .הנוזל אינו תוקף ברזל ואלומיניום

 
 :אופן השימוש

 .המוצר מוכן לשימוש ללא צורך בדילול נוסף
 .צמו ובכך המשקע השומני מתרכך מע,טנקליןהיישום היעיל ביותר הוא בהשריית החלק בכלי המכיל את 

 .  מומלץ ריסוס אויר או ריסוס מכני המאפשר חדירה גם למקומות נסתרים
 .ניתן לנקות חלקים קטנים על ידי טבילה והברשה

 .לאחר הריסוס או ההברשה יש להמתין דקות אחדות ולשטוף במים
 לרוקן היטב ולמלא שמן מתאים, במדחסים וממסרות להפעיל את הציוד דקות אחדות ללא עומס

  
 :ן מומלץמינו

  ליטר0.4-0.3מכונית  : לניקוי מנועי
   ליטר0.8-0.4    משאית   

 
 

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

, ציוד תעשייתי  כמדחסים , מכונות, מכללי טרקטורים, מנועים, לניקוי לכלוך שומני קשה במיוחד משילדות רכב
 .ורצפת מוסך, ממסרות

 
 

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

 
 ערך אופייני  יחידת מדידה  תכונה 
 0.87 ק"גרם לסמ  מעלות צלסיוס15 -יפות בצפ

 75 מעלות צלסיוס               נקודת הבזקה
 
 

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

 :בנפטיתרונות בהשוואה לניקוי בבנזין או  
 .אינו שמנוני ואינו קורוזיבי 
 ".טנקלין" בעת שימוש ב- 70% -חסכון של כ 
 .אינו פוגם בחלקי מערכת החשמל 
 .הנוזל בעל טמפרטורת הבזקה גבוהה ולכן בטוח יותר בשימוש בהשוואה לבנזין או לנפט 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 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 
 . יםאו העיני/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 "הנאולם יש לציין שהמידע . לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


