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 4379מספר המוצר 

 TDקלינסול 
נוזל ניקוי המבוסס על ממסים  

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

תיאור המוצר 
.   לוואיהוא נוזל פחמימני איזופרפיני נטול ריח   TDקלינסול 

.  שעוות ושרפים, שומנים, ר שמניםמסי
 .מתאים במיוחד לשימושים בהם נדרש מוצר נטול ריח לחלוטין

 
 

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

 .מכונות וציוד תעשייתי, ני מתכות ולניקוי כליםנוזל שטיפה להסרת שומנים  מפ
 
 

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

 

 TYPE II P    680 PRF -- MIL - D  
 

 
 

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

 

 ASTM  D - 4052 0.75 ק "סמ/גרם, C15 -צפיפות ב

 C   170-190 ASTM   D-86תחום רתיחה 

 PENSKY MARTENS C  62 ASTM  D- 93נקודת הבזקה 

   ASTM  D-156              30+לפי סייבולט , צבע

 SMS  -  2664מקסימום    0.01(  משקלי)%  םארומטייתכולת 

 

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

 
 

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

 .ממס שומנים במלואם, יעיל ביותר נוזל ניקוי 
 .בטיחותי בשימוש 
 .ללא כל ריח לוואי, ריח נעים 
 

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

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 

 .  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 
 .   העיניים ושאיפת אדי המוצר או/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 
 .אם כן שלח אישור לפז שמנים וכימיקלים.  סגרת היתר רעליםבדוק  אם המוצר צריך להיכלל במ 

 
 

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

עיל מדויק ונכון לתאריך בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע ל
, ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה"אולם יש לציין שהמידע הנ. העדכון האחרון של מסמך זה

 שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום ש


