TECHNISCHE INFORMATIE

REINIGER FL-B
Sproeiontvettingsmiddel voor industriële toepassing
Eigenschappen:

Vloeibaar, alkalisch product voor behandeling van ferro
metalen, aluminium, messinglegeringen, roestvast staal,
alkalibestendige kunststof- en geëmailleerde oppervlakken.
REINIGER FL-B bij versleping van verzeepte oliën werkt het
product nog demulgerend.
REINIGER FL-B verwijdert de zwaarste verontreinigingen
zoals kleverige dieptrekoliën, vetten en roetafzettingen.
REINIGER FL-B is voor hard water geschikt, zonder dat zich
de kalksteen vormt / afzet.
REINIGER FL-B wordt in sproei-installaties ingezet.





Schuimvrij vanaf 35°C
Zeer snel demulgerend
Automatisch doseerbaar
Extreem hoge reinigende werking

Toepassing:

5 % oplossing
Gepolijst aluminium en andere zeer alkali gevoelige
oppervlakken evt. 1 – 3% behandelen (vooraf testen)

Temperatuur

35 – 80 °C

Badonderhoud:

Opdrijvende verontreinigingen door een olieafscheider
verwijderen.
De functie van de olieafscheider moet regelmatig op werking
gecontroleerd worden.
Bad regeneratie:
De pH van het bad moet door toevoeging van product tussen
de 11,5 en 12,0 constant gehouden worden. Bij vermindering
van de reinigende werking of door het emulgeren van oliën
optredende schuim kan men 1% product toevoegen. Als door
deze bovenstaande regeneratie geen verbetering optreedt of te
sterke zoutvlekken zich vormen moet men het bad in zijn
geheel vernieuwen.
Technische gegevens: Dichtheid:
1,1 – 1,2 g/ml
pH-Waarde 50 g/l:
ca. 12.3
Belangrijke bestanddelen

Bijtende alkaliën, silicaten, tensiden, fosfaten, zouten
organische zuren

Bij gebruik van de producten moeten de voorschriften in acht worden genomen welke gelden voor het werken met chemicaliën. Voor aanwijzingen
betreffende opslag en gevaar, alsmede veiligheidsadviezen verwijzen wij naar het geldende informatieblad. Gebruikte oplossingen zijn schadelijk voor het
milieu. Onbehandeld vervuild water is altijd chemisch afval, en dient ook als zodanig afgevoerd te worden. De bovenstaande gegevens zijn opgesteld naar
onze huidige kennis en ervaring. Met het oog op de verschillende bedrijfsomstandigheden is alleen vrijblijvend informatie en advies mogelijk. Daarom
kunnen wij geen aansprakelijkheid t.a.v. eisen aanvaarden. Dit geldt ook voor derden.
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