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 4161מספר המוצר 

 Nקלינסול 
 ממס לניקוי מהיר ויעיל של שומנים

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

 תיאור המוצר
 .שמן או לכלוך על המוצר, שומןאינו משאיר כל סימני , נוזל ניקוי יעיל ומתנדף במהירות

 . עם תחום זיקוק נמוך וצרפרפיניםמבוסס על פחמימנים    Nקלינסול 
 .שמן-אינו גורם לכל היווצרות אמולסיה בבור הפרדת מים, המוצר מוגד כירוק

 
 
 

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

 להסרת עודפי שומן ושמן, לניקוי מיהר ויעיל, בקו ייצור מוצרים מתכתיים 
 הכנה לצביעה או להרכבה 
 .חלק מהרכב מדלל צבע לקבלת ייבוש מהיר 

 
 
 

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

 
 תחום תוצאות  תכונה 

 55-95 מעלות צלסיוס, תחום זיקוק
   0.67-0.685 ליטר/ ג"ק, C15° -צפיפות ב

 0 -פחות מ  נקודת הבזקה מעלות צלסיוס   
  +25 צבע סייבולט                      

 1 -פחות מ  נפח %, םארומאטייתכולת 
 0.2:  עובי המעטה במיקרון

 1' מס מבחן קורוזיה פס נחושת  
 
 
 

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

 .שמן או לכלוך על המוצר,  כל סימני שומןאינו משאיר, נוזל ניקוי יעיל ומתנדף במהירות
 .   אינו תוקף כל מתכתNקלינסול 
 .    אינו יוצר כל אמולסיה במגע עם מיםNקלינסול 

 
 

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

 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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 בטיחות ואיכות הסביבה
   .2302י "סימון המוצר בהתאם לת." מוצר מסוכן"המוצר הינו מסווג כ 
 . המוצר אינו מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה 
 .מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר 
 .    המוצראו העיניים ושאיפת אדי/מנע  מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .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 
 .ם כן שלח אישור לפז שמנים וכימיקליםא.  בדוק  אם המוצר צריך להיכלל במסגרת היתר רעלים 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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. אריך העדכון האחרון של מסמך זהלת

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 


